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Резюме  

 

Настоящият доклад прави преглед и оценка на резултатите и въздействието от 

прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих, ролята на местните 

партньори и приноса на МИГ за активизиране на местната инициатива, публичност и 

информираност към края на 2014 г.  

Стратегията на МИГ Исперих цели подобряване на икономическото благосъстояние и 

качество на живот на жителите на територията чрез изграждане на партньорства за 

развитие, опазване и оползотворяване на местния социален потенциал, природното и 

историческо наследство.  

Първият приоритет на Стратегията е развитие на устойчив бизнес чрез стимулиране 

на развитието на конкурентноспособно земеделие и неземеделските сектори на 

икономиката. Бюджетът на мерките по Приоритет I e 1 383 хил. лв. или 44% от 

бюджета на Стратегията на МИГ Исперих. За изпълнението на този приоритет са 

формулирани две специфични цели и са програмирани 4 мерки. Към края на 2014 г. е 

договорен 94% от бюджета на Приоритет I.     

Първата специфична цел в рамките на приоритет I е развитие на 

конкурентноспособно земеделие, основано на устойчиво използване на местните 

ресурси, насърчаване на хоризонталните връзки между производителите, и в 

дългосрочен план обединяване за развитие на производства на продукти и 

производства с висока добавена стойност. Постигането на тази специфична цел се 

подпомага от две мерки. 

Към края на 2014 г. по М121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ са 

финансирани 20 проекта, по които е договорена субсидия на стойност 655 123 лв. От 

подпомогнатите проекти 15 са приключили дейности и са разплатени. Изплатената 

субсидия по проектите е на стойност 595 644 лв. 

По сектор на инвестицията, преобладаващият дял на проектите (80%) са в 

производството на зърнени и маслодайни култури. Подпомогнат е само един проект за 

трайни насаждения и  3 проекта в областта на животновъдството. Всички проекти са за 

покупка на земеделска механизация и оборудване.   

Проектите по М121 са допринеси значително за целта на Стратегията за повишаване на 

конкурентоспособността на стопанствата чрез подпомагането на модернизация на 

физическия капитал на стопанствата, водещо до повишаване на производителността на 

труда и ефективността на производството. Прилагането на Стратегията има малък 

принос за преструктуриране на земеделието и за въвеждане на иновации в продуктите 

и технологиите.  

Бюджетът на М111 „Професионално обучение и информационни дейности“  е 58 

хил.лв., като са договорени 59% от него. Проведени са малка част от предвидените 

информационни дейности. Като цяло, интересът на земеделските производители към 
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участие в обучение и информационни дейности е изключително слаб, което влияе 

върху резултатите на мярката.  

Втората специфична цел в рамките на цел I е за разнообразяване на икономическите 

дейности чрез насърчаване на предприемаческата активност в неземеделските сектори 

на местната икономика. По тази специфична цел се изпълняват 2 мерки - 

„Разнообразяване към неземеделски дейности“ и М312 „Подкрепа за създаване и 

развитие на микро-предприятия“. Към края на 2014 г по тези мерки общо са 

подпомогнати 18 проекта на обща стойност на инвестициите от 865,97 хил. лв. От 

подпомогнатите проекти  8 проекта са завършили инвестициите и са получили 

окончателно плащане от РА. Изплатената субсидия по приключилите проекти е 207,59 

хил. лв. 

Подпомогнатите проекти по М311 и М312 съответстват на целите на Стратегията и 

допринасят за развитие на неземеделските сектори на местната икономика. 

Преизпълнени са поставените целите по показателите на М312, но тези по М311 няма 

да бъдат изпълнени, поради липса на интерес за кандидатстване.    

Преобладаващата част от проектите са за инвестиции в развитие на услуги за 

населението и бизнеса. Около две трети от проектите са за внедряване на нови 

продукти или услуги.  

Съществено постижение на прилагането стратегията на МИГ Исперих е подпомагането 

на иновативни проекти. Около една четвърт от финансираните проекти са за 

внедряване на иновативни технологии. Част от подпомогнатите фирми са инициирали 

създаването на регионален клъстер за енергийна ефективност, който е получил 

финансиране от Оперативна програма „Конкурентоспособност“.   

Друго предимство е насърчаването на създаване на нов бизнес и подпомагането на 5 

новосъздадени фирми.  

Вторият приоритет на Стратегията на МИГ Исперих е за развитие на динамична 

жизнена и социална среда чрез подобряване на качеството на основните услуги за 

населението, средата за живот и укрепване на връзките в общността.  В рамките на 

този приоритет са дефинирани две специфични цели за изпълнението на които са 

програмирани 3 мерки. Бюджетът на приоритет II е 1 759 хил. лв., или 56% от общия. 

Към края на 2014 г. е договорен 85% от бюджета на приоритет II.   

Първата специфична цел в рамките на Приоритет II на Стратегията на МИГ Исперих 

е развитие на жизнена среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава 

контактите между хората в общността. По тази специфична цел се прилагат две мерки 

М321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и М322 

„Обновяване и развитие на населените места“. Общо по двете мерки са финансирани 

7 проекта, изпълнението на които не е приключило. Успешното завършване на 

проектите ще доведе до изпълнение на основните поставени цели по индикаторите на 

Стратегията. Подкрепените проекти са в пълно съответствие с целите на Стратегията 
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на МИГ и адресират приоритетни потребности на различни целеви групи – младежи, 

хора с увреждания и възрастни.  

При успешно завършване проектите се очаква подобряване на качеството и достъпа до 

социални услуги и намаляване на социалната изолация на 550 възрастни и хора с 

увреждания.  

Проектите ще имат принос и за подобряване на качеството на услугите за свободното 

време за младите хора и семействата с деца чрез подобряване на парковата среда, 

местата за срещи и игра, и по този начин ще допринесат за намаляване на стимулите за 

миграция на младите жители.  

Втората специфична цел в рамките на Приоритет II e за укрепване местната 

идентичност и връзките в общността. По този приоритет се прилага М7.1 „Съхранение 

и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство“. Към 

края на 2014 г. по мярката са договорени 12 проекта, от които са приключили 

изпълнение 6. Общата стойност на проектите е 150 хил. лв. или 5% от общата стойност 

на безвъзмездната помощ по сключени договори на МИГ Исперих.  

М7.1 не е предвидена менюто от мерки по Регламент 1698/2005, а МИГ Исперих е 

единствената група в България, която е разработила и включила в Стратегията си 

подобна мярка. Свидетелство за капацитета на групата е успешното разработване на 

процедурите за прилагане на мярката, включително формуляри и указания за 

кандидатстване и отчитане.  

В рамките на приключилите шест проекта по М7.1 са проведени 16 местни празника, 

концерти, форуми и обсъждания с общо 1940 участника. По проектите са работили  

420 доброволци, от които 180 жени. Като цяло дейностите по проектите допринасят за 

ангажиране на местните хора, особено ученици и младежи в опазването на природното 

и културно-историческото наследство. Дейностите имат и принос за изграждане на 

партньорства между сдружения, читалища и културни институции. 

Стратегията на МИГ Исперих има хоризонтален приоритет за насърчаване на 

развитието на младежите и тяхното включване в живота на общността. В тази 

област са изпълнени дейности насърчаване на младежки инициативи и на младежкото 

предприемачество. Съществено предимство на прилагането на Стратегията е, че две 

трети от подпомогнатите по М311 и М312 фирми са собственост или се управляват от 

младежи на възраст до 40 г. Част от подпомогнатите фирми на млади хора са 

изключително динамични и развиват дейност в иновативни сектори на икономиката, а 

собствениците им са с високо развити бизнес умения. 

В изпълнение на хоризонталния приоритет за развитие на туризма МИГ Исперих е 

изпълнявала дейности за насърчаване на интереса на местната общност към местното 

историческо и природно наследство и за разработване на проучвания и стратегически 

насоки. Два от подпомогнатите проекти имат съществен принос за подобряване на 

достъпа до услуги и развитието на атракции за туристите, посещаващи ИАР 
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„Сборяново“. Част от подпомогнатите проекти ще допринесат за развитие на 

туристическата атрактивност на територията чрез изработване на модели на сувенири, 

менюта с традиционни храни за местните ресторанти и разнообразяване на календара 

на културните събития. 

Напредъкът в развитието на между секторни партньорства за развитие на устойчив 

туризъм е ограничен, поради липса на интерес за заинтересованите групи, много 

слабия капацитет за сътрудничество на фирмите в региона и липсата на достатъчно 

ресурси за изграждане на партньорствата и тяхното институционално укрепване.  

МИГ Исперих е провела срещи и разработила проектни идеи за развитие на проекти за 

вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество, но проекти не са 

подавани, отчасти и поради претовареност на екипа с текущи задачи по подпомагане 

на бенефициентите и липса на достатъчно финансови средства за финансиране на 

дейностите. 

Изпълнението на дейностите, залегнали в общата комуникационна стратегия на МИГ 

Исперих допринасят за осезаемото повишаване на информираността на жителите на 

общността, за увеличена познаваемост на стратегията на МИГ Исперих и 

възможностите за достъп до финансиране. Значително преизпълнение има на 

индикатора за брой информационни дейности за оживяване на територията, проведени 

от МИГ. 

Информация за дейността на МИГ Исперих е достигнала до над две трети от 

населението на територията като през последните години е нараснал значително делът 

на добре запознатите с възможностите за кандидатстване с проекти към стратегията. 

В МИГ Исперих е създаден много добър капацитет за управление на европейски 

проекти. Разработени са процедури, натрупан от прилагането на всички фази на 

проектния цикъл, екипът познава и адекватно прилага основните изисквания и правила 

за разумно финансово управление на европейски фондове. Въведени са успешни 

практики за популяризиране на възможностите за финансиране на проекти по 

Стратегията, оказването на подкрепа за потенциални кандидати и бенефициенти на 

МИГ, създаване на местен консултантски капацитет за разработване на проекти по 

европейски програми.  

Екипът на МИГ и Управителният съвет успешно изпълняват задълженията си по 

осигуряване на прозрачност и равно третиране на всички кандидати при оценката 

проекти и не допускат лобиране или други форми на намеса при избора на проекти.   

Създаден е капацитет за насърчаване на икономическото развитие на територията и 

разнообразяване на икономическите дейности чрез обучение на местни предприемачи 

и други жители от територията; подбрани и обучени са фасилитатори на местните 

идеи; привличане на хората с иновативни идеи; насърчаването на промоцията на нови 

идеи и практики чрез подбор на темите за проучвания, разработване на типови проекти 

и препоръки, които лесно могат да се приложат в практиката; формиране на активен и  
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МИГ има ясен принос за включването на общността в общи инициативи. С подкрепа 

на стратегията на МИГ са проведени обучения, информационни дейности и местни 

срещи, форуми, концерти и събития, в които са включени 5 500 участника. Тези 

събития изграждат местния социален капитал като предпоставка за общи-

доброволчески дейности в бъдеще, и засилват местната общностна идентичност на 

участниците. Те съдействат и за изграждането на междусекторни партньорства на 

неправителствения сектор, читалищната общност, училищата в региона.  

МИГ Исперих е постигнала успех в основните направления, в които се очаква да 

работи МИГ по Подхода ЛИДЕР, като междувременно е постигнала успехи в 

институционализирането си като местен център за общностно развитие. Постигнат е 

значим напредък в постигането на обществена разпознаваемост и обществено доверие 

от страна на местната общност на нейната територия.  
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1. Въведение  

Настоящото проучване е насочено към оценка на въздействието от прилагането на 

Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група (МИГ) Исперих.  

Общата цел на Стратегията на МИГ Исперих е подобряване на икономическото 

благосъстояние и качество на живот на жителите на територията на МИГ Исперих чрез 

изграждане на партньорства за развитие, опазване и оползотворяване на местния 

социален потенциал, природното и историческо наследство. 

Стратегията има два основни приоритета:  

 Развитие на устойчив бизнес; 

 Развитие на динамична жизнена и социална среда. 

Стратегията има и 3 хоризонтални приоритета:  

 Насърчаване на развитието на младежите и тяхното включване в живота на 

общността; 

 Съхраняването и използването на местното природно и културно наследство 

чрез създаване на условия за развитие на устойчив туризъм; 

 Насърчаване на новите идеи и пренасяне на добри практики чрез развитие на 

вътрешно териториалното и транстериториалното сътрудничество. 

Фигура 1 Йерархия на целите на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих 
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Стратегията включва 7 мерки:  

 Две от мерките са насочени към земеделски стопанства на територията на МИГ 

и целят повишаване на тяхната конкурентоспособност(М121, М111); 

 Две мерки целят разнообразяване на икономическите дейности на територията и 

създаване на възможности за заетост извън земеделието (М311 и М321);  

 Две мерки са насочени към подобряване на качеството на живот на населението 

като цяло чрез подпомагане на проекти за подобряване на средата за живот за 

населението като цяло (М321,322); 

 Една от мерките е насочена към нестопански организации и техните целеви 

групи и подпомага проекти за опазване и оживяване на природното и 

културното наследство на територията (М7.1).  

Безвъзмездната финансова помощ за проекти към СМР е 3 142 хил. лв., а финансовата 

помощ за управление и оживление на територията е 720,71 хил. лв. 

 

2. Цели и методология  

2.1 Цели  

В съответствие с изискванията на Техническото задание настоящото проучване има 

следните цели:  

 Да се направи оценка на въздействието на прилагане на Стратегията на МИГ 

Исперих спрямо формулираните цели; 

 Да оцени ролята на местните партньори и приноса на МИГ за активизиране на 

местната инициатива; 

 Да се оцени въздействието на изпълнените дейности върху повишаване на 

информираността на целевите групи.  

2.2 Методология  

Използваната методология е в съответствие с етапа на прилагане на Стратегията. Към 

началото на изпълнението на Договора, по-голяма част от проектите по Стратегията са 

в процес на изпълнение или са приключили наскоро и очакваните ефекти не са могли 

да окажат съществено влияние върху социално-икономическото състояние на 

територията. По тази причина, проучването е насочено към очакваните резултати на 

равнище проект.  

2.3 Основни източници на информация  

Първични източници на информация 

 Дълбочинни персонални интервюта с екипа и Управителния Съвет (УС) на 

МИГ, които са проведени през м. септември и м. ноември 2014 г. Проведени са 

общо 10 персонални интервюта. Интервютата са дълбочинни, проведени по 
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предварително разработен сценарий под формата на свободен разговор. В 

Приложение 4 са дадени дискутираните въпроси.  

 Полу-стандартизирани персонални интервюта с бенефициенти на МИГ 

Исперих. Интервютата са проведени на мястото на изпълнение на проекта или в 

офиса на МИГ Исперих през м. ноември 2014 г. Общо са проведени интервюта с 

бенефициенти, изпълняващи 24 проекта, или 40% от всички изпълнени проекти. 

Чрез проведените интервюта е събрана качествена информация за проблемите 

за кандидатстване, получената подкрепа от МИГ Исперих, а също и 

информация за очакваното въздействие на проектите. Част от събраната 

информацията е обобщена и представена в Приложение 3.  

 Стандартизирани персонални интервюта с извадка на жители на територията, 

които целят да проучат нивото на информираност за стратегията на МИГ 

Исперих. Общо са интервюирани 268 жители на територията, като резултатите 

са представени в Приложение 4. 

Общо проведените интервюта и анкети за събиране на първична информация са повече 

от 300.  

База данни на подкрепените проекти 

За целите на проучването на въздействието е направена база данни на подкрепените 

проекти, на основата на преглед на бизнес плановете и заявленията за кандидатстване 

на всички проекти. В базата данни е включена основна информация за бенефициентите 

и за резултатите на подкрепените проекти. 

Вторични източници на информация 

 Доклади от проведени проучвания на МИГ Исперих  

 Публикации и доклади на МИГ Исперих  

На основата на Техническото задание, в сътрудничество с екипа на МИГ Исперих, са 

формулирани 7 въпроса за оценката на въздействието.  

1. Какви са първоначалните резултати, постигнати по специфична цел I.1 за развитие 

на конкурентноспособно земеделие чрез насърчаване на модернизацията на 

стопанствата и повишаване на техническите знания и предприемаческата култура на 

земеделските стопани и заетите в земеделието? 

2. Какви са първоначалните резултати, постигнати по специфична цел I.2 за 

разнообразяване на икономическите дейности чрез насърчаване на 

предприемаческата активност в неземеделските сектори на местната икономика? 

3. Какви са първоначалните резултати, постигнати по специфична цел II.1 за развитие 

на жизнена среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава 

контактите между хората в общността? 

4. Какви са първоначалните резултати, постигнати по специфична цел II.2 за 

укрепване местната идентичност и връзките в общността? 

5. Какъв е напредъкът в постигането на хоризонталните приоритета на Стратегията на 

МИГ Исперих 

6. До каква степен дейностите на МИГ Исперих са допринесли за повишаване на 

информираността общността и за повишаване на разпознаваемостта на Стратегията 

за местно развитие? 
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7. Какъв е напредъкът в изграждането на капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР;  

Въпросите за оценка, критериите и индикаторите за оценка са дадени в Приложение 1. 
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3. Отговор на въпросите за оценка  

3.1 Постигнати резултати по Приоритет I на Стратегията  

Първият приоритет на Стратегията на МИГ Исперих е развитие на устойчив бизнес 

чрез стимулиране на развитието на конкурентноспособно земеделие и неземеделските 

сектори на икономиката.  

Бюджетът на мерките по Приоритет I e 1 383 хил. лв. или 44% от бюджета на 

Стратегията на МИГ Исперих по мярка 41 на ПРСР. За изпълнението на този 

приоритет са формулирани две специфични цели и са програмирани 4 мерки, като 

разпределението на техния бюджет е дадено на Фигура 2. Към края на 2014 г. е 

договорен 94% от бюджета на Приоритет I, като усвояването на бюджета варира 

значително по мерки (Фигура 2).  

Фигура 2 Бюджет и усвояване на бюджета по Приоритет I на Стратегията на МИГ 

Исперих   

 

 

В следващите раздели на Доклада е разгледан напредъкът и резултатите по 

специфични цели и мерки на Приоритет 1.  

 

3.1.1 Постигнати резултати по целта за развитие на конкурентноспособно 

земеделие 

Въпрос за оценка 1: Какви са първоначалните резултати, постигнати по специфична цел 

I.1 за развитие на конкурентноспособно земеделие чрез насърчаване на модернизацията 

на стопанствата и повишаване на техническите знания и предприемаческата култура на 

земеделските стопани и заетите в земеделието?  

 

Първата специфична цел в рамките на приоритет I е развитие на конкурентноспособно 

земеделие, основано на устойчиво използване на местните ресурси, насърчаване на 

хоризонталните връзки между производителите, и в дългосрочен план обединяване за 
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развитие на производства на продукти и производства с висока добавена стойност. В 

рамките на Стратегията се цели модернизация на земеделските стопанства, а също 

ускоряване на преструктурирането на дребните и средните земеделските стопанства. 

Постигането на тази специфична цел се подпомага по М121 и М111. 

Към края на 2014 г. по М121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ са 

финансирани 20 проекта, по които е договорена субсидия на стойност 655 123 лв. 

Договорите по М121 са 33% от всички сключени договори по Стратегията на МИГ 

Исперих, и на тях се пада 23% от договорената субсидия.  

От подпомогнатите проекти 15 са приключили дейности и са разплатени. Изплатената 

субсидия по проектите е на стойност 595 644 лв. 

По договорените проекти чрез Стратегията са подкрепени инвестиции на 18 

земеделски стопанства
1
, като общият размер на инвестициите е 1 512 705 лв.  

Проектите се изпълняват в 9 населени места, като най-голям брой проекти има в 

гр. Исперих – 6 и в с. Конево - 5 (Фигура 3). 

Фигура 3 Разпределение на проектите по М121 по населени места  

 

 

По сектор на инвестицията, преобладаващият дял на проектите (80%) и инвестициите 

(80%) са в производството на зърнени и маслодайни култури (Фигура 4). Подпомогнат 

е един проект за трайни насаждения. По Стратегията са финансирани само 3 проекта в 

областта на животновъдството и на тях се пада около 18% от стойността на 

подкрепените инвестиции.  

                                                 
1
Две стопанства имат по два договора, поради което броят на подпомогнатите проекти е 20, а на 

земеделските стопанства – 18.  
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Фигура 4 Брой проекти и стойност на инвестициите по сектор  

 

Големият дял проекти, насочени към производството на зърнени и маслодайни култури 

отговаря на производствената структура и природните дадености на региона.  

Малкият брой проекти в областта на животновъдството се обяснява с 

неблагоприятната пазарна конюнктура и изключително тежката ситуация особено на 

по-малките стопанства, които получават значително по-ниска цена за продукцията си. 

Проведените интервюта показват, че голяма част от по-малките стопанства в областта 

на животновъдството спират производство, тъй като не могат да се конкурират 

ефективно с големите стопанства при достъпа до ресурси и нямат ефективен мащаб на 

производството.  

Средният земеделски размер на подпомогнатите стопанства е 200 ха, а средният 

икономически размер е 36 икономически единици.  

Средният земеделски размер на подпомогнатите стопанства варира значително. 

Половината от подпомогнатите проекти са за стопанства до 100 ха използвана 

земеделска площ и на тях се пада 42% от субсидията (Фигура 5).  

Фигура 5 Брой проекти и субсидия по земеделски размер на стопанството (ха) 
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Като цяло е доста голям делът (37%) на договорената субсидия, насочена към големи 

стопанства със земеделски размер над 200 ха. Това се дължи на секторната насоченост 

на инвестициите – зърнопроизводство и маслодайни култури, а също и на 

подпомагането на земеделски кооперации. Част от подпомогнатите по-големи 

стопанства имат предишни финансирани проекти по ПРСР.  

В рамките на Стратегията, насочването на ресурсите към по-малки земеделски 

стопанства се постига чрез определяне на относително малък максимален размер на 

допустимата инвестиция по М121- 120 хил. лв. Въпреки това, би било подходящо за 

следващият програмен период да се обмисли въвеждане и на допълнителни 

ограничения за размера на стопанството – максимален физически или икономически 

размер на стопанството, тъй като по-големите стопанства могат да получават 

подпомагане и по основната програма.  

Въпреки това, следва да се отбележи, че средният размер на подпомогнатите проекти е 

малък, особено сравнен с проектите по ПРСР. Средният размер на субсидията по 

проекти на Стратегията на МИГ Исперих е 32,76 хил. лв. За сравнение, средният 

размер на субсидията по М121 на ПРСР, финансирани до края на м. април 2014 г., е 

327,05 хил.лв. или над 10 пъти по-висок. 

Всички подпомогнати проекти целят пряко модернизиране на наличните 

производствени активи в стопанствата. Всички подпомогнати инвестиции са за 

закупуване на земеделска техника и оборудване. Няма инвестиции в подобряване на 

земеделски сгради и подобрения на земята.  

Причина за насочването на инвестициите към закупуване на земеделска механизация, 

техника и оборудване е, че много земеделски стопанства не разполагат с достатъчно 

механизация, поради което трябва да разчитат на външни услуги, или разполагат с 

техника, която е морално и физически остаряла. Това води до по-високи 

експлоатационни разходи, ниска надеждност и чести повреди, които не позволяват да 

се спазват оптималните срокове за агротехническите мероприятия. Всичко това 

влошава конкурентоспособността на земеделските производители на територията, тъй 

като влошава добивите и качеството на продукцията. 

Преките резултати на подпомогнатите проекти са намаляване на производствените 

разходи (95% от подпомогнатите проекти), повишаване на добивите и увеличаване на 

качеството на продуктите, а чрез това и увеличаване на приходите на стопанствата 

(Фигура 6). По този начин те допринасят съществено за поставената цел на мярката за 

конкурентноспособността на земеделските стопанства чрез модернизация на 

оборудването и технологиите и земеделските практики.  

Близо половината от проектите имат принос за целта на М121 за устойчиво използване 

на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени, въпреки че това не е 

тяхната основна цел.  
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Нито един от подпомогнатите проекти не цели пряко и няма принос за подпомагане 

преструктурирането на дребните земеделски стопанства към алтернативни земеделски 

култури или продукти с по-висока добавена стойност.  

Фигура 6 Резултати от подпомогнатите инвестиции по М121 (% от проектите) 

 

 

Като цяло, поставените цели по всички индикатори за продукт по М121 в Стратегията 

са преизпълнени (Таблица 1).  

Таблица 1 Напредък в изпълнението на поставените цели по индикатори на М121  

Индикатор Цел до 

2015 

Общо  

2011-2014  

% 

изпълнение 

Индикатори за продукт по сключени договори     
Брой финансирани проекти 15 20 133% 

Брой подпомогнати стопанства (по под-сектор) 15 18 120% 

Общ обем на инвестициите в стопанствата (по вид 

и под-сектор) – хил.лв. 
1200 1512,70 126% 

Дял на инвестициите целящи развитие на 

органично земеделие 
- 0 0 

Индикатори за резултат само за проекти с 

окончателно плащане – общо 15 проекта  
   

Създадени работни места  13 15 115% 

Брой стопанства въвели успешно нов продукт/ 

услуга или технология, или модернизирали и/или 

подобрили материалните активи на стопанството 

15 15 100% 

 

Бюджетът на М111 „Професионално обучение и информационни дейности“  е само 58 

хил.лв., но са  договорени само 34,18 или 59%. Сключени са договори за изпълнение на 

4 проекта, но към края на 2014 г. е изпълнен само един. Всички проекти са за 

информационни дейности. Изпълненият проект е за устойчиво управление на 

природните ресурси, а бенефициенти са 30 земеделски производители. По останалите 
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проекти се предвиждат дейности за информиране за биологично пчеларство, 

управление в зоните Натура, управление на стопанството и др. 

Като цяло, интересът на земеделските производители към участие в обучение и 

информационни дейности е изключително слаб. Малка част от земеделските 

производители осъзнават ползата от обучение и актуална информация за подобряване 

на резултатите от тяхната дейност. По тази причина е целесъобразно през новия 

програмен период да се търсят други форми за пренос на знания към земеделските 

производители, като посещения на демонстрационни ферми, проекти за 

сътрудничество и др.   

 

Отговор на въпрос за оценка 1:  

Проектите по М121 са допринеси значително за целта на Стратегията за 

повишаване на конкурентоспособността на стопанствата чрез подпомагането на 

модернизация на физическия капитал на стопанствата, водещо до повишаване на 

производителността на труда и ефективността на производството. Прилагането 

на стратегията има малък принос за преструктуриране на земеделието и за 

въвеждане на иновации в продуктите и технологиите.  

Сравнително голям дял от инвестициите са в стопанства с ИЗП над 200 ха, които са 

били подпомагани по М121 на ПРСР, което намалява добавената стойност от 

подпомагане в рамките на ЛИДЕР.    

Бюджетът на М111 не е напълно договорен, и са проведени малка част от 

предвидените обучения. Интересът на земеделските производители към 

предлаганите информационни дейности е слаб, което влияе негативно на 

резултатите на мярката.   

 

3.1.2 Постигнати резултати на целта за разнообразяване на икономическите 

дейности 

Въпрос за оценка2: Какъв е напредъкът в постигането приоритета за разнообразяване 

на икономическите дейности на територията на МИГ Исперих? 

 

Втората специфична цел в рамките на цел I  на СМР е за разнообразяване на 

икономическите дейности чрез насърчаване на предприемаческата активност в 

неземеделските сектори на местната икономика.  

По тази специфична цел се изпълняват 2 мерки (М311 и М312), които имат идентични 

цели и но различни целеви групи. По тази причина те се оценяват заедно в този доклад.  

Интересът към М311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ е много малък. 

През целия период на прилагане на Стратегията е подаден и одобрен само един проект. 

Слаб интерес за кандидатстване има и по мярка М311 ПРСР. Причините са, че 
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земеделските производители предпочитат да инвестират в основния си бизнес и нямат 

знания и умения за развитие на неземеделско производство.  

Интересът към М312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия“ е 

значително по-голям. Проектите, които са подпомогнати са 17.  

Към края на 2014 г., общо по М311 и М312 са подпомогнати 18 проекта на обща 

стойност на инвестициите от 865,97 хил. лв. Договорите по тези две мерки са 30% от 

всички сключени договори по Стратегията на МИГ Исперих и на тях се пада 21% от 

договорената субсидия.  

Към края на 2014 г. 8 проекта са завършили инвестициите и са получили окончателно 

плащане от РА, а в процес на изпълнение са 10. Изплатената субсидия по 

приключилите проекти е 207,59 хил. лв. 

Повече от една трета от подпомогнатите проекти са на фирми, регистрирани през 2010-

2013 г. (Фигура 7). От подпомогнатите фирми 5 са новосъздадени и изпълнението на 

Стратегията на МИГ Исперих има ясен принос за това. 

Фигура 7 Разпределение на подпомогнатите фирми по М311 и М312 по година на 

регистрация на фирмата 

 

 

Инвестициите по 16 проекта са на територията на гр. Исперих, един е в с. Подайва и 

един на територията на ИАР „Сборяново“.  

По сектор на инвестицията, преобладаваща част на проектите и инвестициите са за 

развитие на услуги за населението и бизнеса (Фигура 8). 



20 
 

Фигура 8 Разпределение на подпомогнатите фирми по М311 и М312 сектор на 

инвестицията 

 

 

Под-секторите на подпомогнатите инвестиции се различават съществено (Таблица 2).  

Таблица 2 Разпределение на подпомогнатите проекти по М311 и М312 по вид на 

дейността  

Сектор на инвестицията  Брой 

проекти 

Обща стойност 

на инвестициите 

Техническо обслужване и ремонт 

на автомобили 
5    140 573     

Производство на зарядни станции 

за електромобили 
1      75 578     

Ремонт на битова електроника 1      16 340     
Дейности в областта на 

информационните технологии 
2    160 129     

Технически изпитвания и анализи 1      58 447     
Изработка на рекламни материали 1      42 340     
Специализирани строителни 

дейности 
1      70 767     

Туристическо настаняване  1      78 129     
ВЕИ за собствено потребление 1      50 769     
Дентална медицина 1      81 920     
Фитнес център 1      49 255     
Фризьорски и козметични услуги 2      41 724     
Общо 18    865 971     

 

Значителен брой проектите са за техническо обслужване и ремонт на автомобили. 

Финансираните проекти са 5, а общата стойност на инвестициите е 140 573 хил.лв. 

Този сектор на местната икономика се развива, движен от местното търсене, но през 

последните години се наблюдава и търсене от временно пребиващи чуждестранни 

гости на територията. Подпомогнатите проекти допринасят за подобряване на 

качеството на услугите и за развитие на нови услуги на територията. В един от 
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посетените проекти, който е приключил и разплатен, закупеното ново оборудване е 

довело до съществено разширяване на пазара, като се привличат клиенти от други 

общини и области на страната.  

Друг сектор са услугите за населението – дентална медицина, фризьорски, козметични 

и фитнес услуги В тази област са финансирани 4 проекта с обща стойност на 

инвестициите 172 899 лв. От приключилите проекти в тези сектори с най-голяма 

стойност е инвестицията за закупуване на дигитален панорамен рентгенов апарат за 

дентална клиника  (81 920 лв.), което значително подобрява качеството на услугите за 

местните жители. Освен това, в дългосрочен период тази инвестиция дава възможност 

и за развитие на дентален туризъм, предвид големия брой жители на Турция, които 

ежегодно посещават Исперих.  

Друг успешен проект е за разнообразяване на дейността на местно ателие за 

фризьорски услуги. В резултат на осъществяване на този проект е създадено работно 

място за масажист, на което работи незряща жена.  

Съществено предимство на стратегията на МИГ Исперих е значителния дял 

иновативни проекти. Като цяло около две трети от проектите и инвестициите са за 

внедряване на нови продукти или услуги. Останалите са за подобряване качеството на 

съществуващи продукти или услуги.  

Сред подпомогнатите проекти около една четвърт са за внедряване на иновативни 

технологии. 

Един от най-иновативните проекти, подпомогнати от МИГ Исперих е проектът на 

фирма “БЕЛЕКТРА” ЕООД за “Изграждане на технологичен център за 

преоборудване, поддръжка и производство на електрически превозни средства и 

зарядни станции”. Стойността на инвестицията е 75 578 лв., а субсидията 52 905 лв. 

Проектът цели изграждане на технологичен център за преоборудване, производство и 

поддръжка на електрически превозни средства, зарядни станции за електромобили и 

разработване на други иновативни технологии за намаляване на въглеродния 

отпечатък. Фирмата цели да развие иновативни технологии за електрическо 

задвижване и зарядна инфраструктура, и по този начин да отговори на очакваното 

растящото търсене на този вид технологии. 

Фирмата е една от малкото такива в България, които предлагат автономни зарядни 

станции за електромобили. Този тип зарядни станции включва система за производство 

на електроенергия от слънцето, което гарантира ниски разходи по експлоатация на 

електромобилите, практически нулеви въглеродни емисии при зареждане на 

електромобила, възможност за използване на излишната електроенергия в 

домакинства.  
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В дългосрочен период проектът цели да установи център за развиване на дейности с 

висока добавена стойност чрез: 

- развитие на национален технологичен център за разработка на нови технологии в 

сферата на екологията и енергийната ефективност; 

- да привлича и обучава висококвалифициран персонал, способен да прави 

технологични разработки в сферата на екологичния транспорт; 

- да обучаване на специализирани кадри за поддръжка на електромобили и зарядни 

станции за тях; 

- провеждане на демонстрации, с цел популяризиране на електрическата мобилност. 

Проектът ще допринесе до увеличаване на приходите от продажби на БЕЛЕКТРА, в 

резултат на повишаване на качество и намаляване на общото време за изпълнението на 

поръчките, разширяване на пазарния дял на пазара на преоборудвани електрически 

превозни средства и зарядни станции за електромобили. Дейностите в технологичния 

център ще открият нови работни места в нетрадиционен за региона сектор, което ще 

доведе до разнообразяване на икономиката и пазара на труда. Той ще има положителен 

ефект върху околната среда тъй като ще представи на пазара алтернативен способ за 

придвижване без отделяне на вредни газове, вследствие на работата на стандартните 

двигатели с вътрешно горене. 

Иновативността на проекта следва да се разглежда в контекста на политиката на ЕС и 

националната политика за насърчаване производството и ускореното навлизане на 

екологични превозни средства. Проектът адресира приоритета на ЕС за по-широко 

навлизане на електрически автомобили, което е необходимо за намаляването на 

емисиите на парникови газове от транспортния сектор и за намаляване на зависимостта 

на Европа от внос на нефт. Перспективността на бизнеса се осигурява от приетата 

Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 

година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, с цел да се сведе 

до минимум зависимостта от нефта и да се смекчи въздействието на транспорта върху 

околната среда. Тази директива определя минималните изисквания за изграждането на 

инфраструктурата за алтернативни горива, включително зарядни точки за 

електрически превозни средства, както и общи технически спецификации за тези 

зарядни точки, както и изисквания за информацията за ползвателите. В съответствие с 

тази Директива, до м. ноември 2016 г. държавите членки трябва да въведат в сила 

законови, подзаконовите и административните разпоредби, включително изграждане 

на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства с подходящо 

покритие, за да се предостави възможност на електрическите превозни средства да се 

движат поне в градските/крайградските агломерации и други гъстонаселени райони, и 

ако е целесъобразно, в рамките на определени от държавите членки мрежи. 

Съоръжения за презареждане ще трябва да бъдат поставени повсеместно, например на 

местата за паркиране, в домовете, на работните места, в магазините за търговия на 

дребно, в обществените гаражи, на други публични места и по улиците.  
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Неговите пазарни перспективи се определят и от включеният в Споразумението за 

партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., приоритет за 

насърчаване на производството и стимулиране на търсенето/потреблението на нови 

екологични превозни средства. По препоръка на Европейската Комисия, до 2020 

година в България трябва да има изградени минимум 7 000 зарядни станции за 

електромобили, като до момента има изградени само 20. В Споразумението за 

партньорство се предвижда да се реализират и схеми за стимулиране за по-чист 

транспорт, включително изграждане зарядна инфраструктура за електрически 

транспорт като част от интегриран проект за устойчив градски транспорт. 

Друг проект в областта на енергийната ефективност е “Изграждане на автономна 

инсталация за производство на електроенергия от ВЕИ” на фирма ПИМ гр. Исперих 

ЕООД. Проектът е на фирма, която е регистрирана през 2002 г. и е специализирана в 

транспортиране, събиране и съхранение на вторични суровини. 

Проектът включва изграждане на малка покривна инсталация за производство на 

електроенергия от вятърна и слънчева енергия с мощност до 6 квт. за собствени нужди. 

Произведената електроенергия ще захранва оборудването на фирмата- 

електромагнитна ръка за сепариране и транспортиране на метални отпадъци, както и 

хидравлична преса за компактиране на отпадъци, охранителната и осветителна система 

на площадките за скрап. При изключване на главните консуматори, произвежданата 

електроенергия ще се складира в акумулаторен блок и ще може да бъде използвана по 

всяко време при недостиг на слънце греене или вятър за производство. Енергията ще се 

използва за електрозахранване на машините, 

Общата стойност на инвестицията е 50 769 евро, от които 35 538 субсидия. Той води до 

намаляване на разходите за електроенергия, гарантира правилната експлоатация на 

оборудването, в случай на проблеми с електрозахранване от мрежата. Проектът ще има 

благоприятен ефект върху опазването на околната среда, вследствие на спестените 

емисии от парникови газове. Проектът създава две нови работни места.  

Подпомогнатият проект е първият на територията на МИГ Исперих за производство на 

електроенергия от ВЕИ за собствени нужди. По тази причина се очаква проекта да има 

силен демонстрационен ефект и да насърчи разработването на сходни проекти. В 

рамките на ПРСР 2014-2020 производството на ВЕИ за собствено потребление е 

изведено като приоритет и в рамките на приоритетна област 5В и на инвестициите във  

физически активи са отделени значителна част от ресурсите на Мярка 4. 

Ефектът на тези проекти се мултиплицира и от регистрацията на регионален Е-

Клъстер, създаден в Разград през 2013 г., който цели да съдейства за развитието на 

изследванията, нововъведенията и технологиите в областта на електрическата 

мобилност, светодиодното осветление, енергийната ефективност, еко-туризма и 

техните приложения в индустрията. Учредители на клъстера са 11 фирми, работещи в 

различни направления в сферата на енергийната ефективност, като обследване на 
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сгради, електрическа мобилност, светодиодно осветление, рециклиране на материали, 

обучение на кадри, въвеждане на иновативни решения и новаторски практики. От 

учредителите на клъстера, 6 са от територията на МИГ Исперих, като 3 са 

подпомогнати по стратегията на МИГ Исперих.  

Клъстерът е подпомогнат по проект "Повишаване на конкурентоспособността и 

създаване на перспективна среда за устойчиво развитие на регионален Е-Клъстер" и е 

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Общият 

бюджет на одобрения проект е 181 236 лева, от които 140 283 лева са безвъзмездно 

финансиране за бенефициента СНЦ „Регионален Е-Клъстер".  

Услугите, които ще предлага Регионалния Е-клъстер са: 

• Разработване на проекти за енергийна ефективност, екология, 

конкурентоспособност; 

• Техническо обследване и паспортизиране на сгради и съоръжения; 

• Издаване на технически одобрения (ETAG); 

• Инженерингово изпълнение на строежи; 

• Преработка на отпадни пластмасови и каучукови изделия; 

• Изграждане и управление на зарядна инфраструктура за електрически превозни 

средства; 

• Технически прегледи и сертификация на електрически превозни средства; 

• Проектиране и изработка на соларни системи за домакинства, офиси, обществени 

сгради; 

• Проектиране и изработка на дограма; 

• Изграждане на системи от енергийно ефективно светодиодно осветление; 

• Организиране на обучителни семинари в сферата на енергийната ефективност. 

Насърчаването на включването на местни фирми в регионални клъстери е 

изключително ефективен подход, доколкото подпомага развитието на връзките на 

местните фирми с взаимосвързани фирми и институции на регионално ниво. 

Клъстерите привличат и фирми, предлагащи услуги, и по този начин се създава 

специализирана инфраструктура, от която могат да се възползват местните фирми. 

Това вози също до развитие на специализирани технически и технологически знания, 

както и професионални умения, свързани с произвежданите в клъстера продукти и 

услуги. Клъстерите дават възможност за установяване на стопански връзки с големи 

фирми в страната и чужбина. По този начин те водят до разширяване на пазарите на 

местните фирми, съдействат за създаването на работни места за квалифицирана 

работна сила и насърчават диверсификацията на икономиката.  
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Насърчаването на развитието и включването на местния бизнес в регионални клъстери 

следва да е приоритет за следващия програмен период на МИГ Исперих. В частност 

насочването на стратегията на МИГ-Исперих към енергийната ефективност и 

електрическата мобилност има потенциал да се превърне в един от двигателите за 

икономическия растеж за осигуряване на заетост и растеж на територията. 

Важно е да се посочи, че екипът на МИГ Исперих е допринесъл за мултиплициране на 

резултатите на проектите за енергийна ефективност, като е насърчил регистрирането 

на неправителствена организация „Електромобили за регионите-Исперих“, която да 

повишава нивото на информираност за новите транспортни технологии и конкретно за 

ползите от електрическите превозни средства. В рамките на М7.1, МИГ Исперих е 

подпомогнал проект „Електрическа мобилност за Исперих“ на стойност 15 713 лв. 

Проектът предвижда създаване на клуб на приятелите на електромобили с 18 младежи, 

които да бъдат включени в неформални способи за предаване на знания. Те ще 

участват в: демонстрации за работата на електромобили, зарядни станции от различен 

тип, изработка на мини модели на електро-автомобили и учебен практикум в района на 

ИАР „Сборяново”.В рамките на две информационни кампании ще се популяризират 

ползите от електрическите превозни средства и ще се насърчи тяхното възприемане 

като средство за подобряване качеството на живот и опазване на околната среда в 

региона с помощта новите нисковъглеродни технологии. Ползата от проекта е и от 

демонстрацията на добри примери на успешен бизнес сред младежите на територията 

на МИГ Исперих. Проектът е в пълно съответствие с препоръките на ЕК за провеждане 

на голяма обща кампания за насърчаване и осигуряване на подкрепа за развитието на 

производството на електрически превозни средства, с което да се гарантира успешна 

конкуренция, спрямо бързо развиващите се чуждестранни конкуренти в този ключов 

сектор. Проектът е в процес на изпълнение и ще бъде оценен при следващата оценка на 

Стратегията на МИГ Исперих. 

Допълване на проектите е постигнато на базата на проведеното през 2013 г. проучване 

на потребностите на местния бизнес – микро-предприятия и земеделски стопанства за 

намиране на конкретни решения за прилагане на възобновяеми енергийни източници в 

различни сектори на местната икономика. В рамките на проучването са разработени 

типови проекти за ВЕИ за малкия бизнес. Проучването е публикувано и се предоставя 

за ползване на местния бизнес.  

Друг проект, който допълва резултатите в областта на енергийната ефективност е 

проектът на община Исперих „Подобряване на център, предоставящ социални услуги 

за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих”. В рамките на този проект се 

предвижда закупуване на електромобил за транспортиране на храна на ОП „Социален 

Патронаж“ , което ще намали разходите за гориво.  

В обобщение, с подпомогнатите иновативни проекти в областта на енергийната 

ефективност са разкрити нови възможности за развитието на икономиката на 

територията на МИГ Исперих. Те могат да дадат тласък за развитието на други сфери, 

които носят по-висока добавена стойност за икономиката на територията. Тъй като 
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енергийната ефективност е един от приоритетите на ПРСР 2014-2020 е подходящо да 

се обсъди включването на подобен приоритет в новата стратегия на МИГ Исперих.  

Друга област на иновации са два проекта за услуги за 3D принтиране и 3D сканиране. 

Това е една изключително нова технология с растящ пазар в страната. Интересното е, 

че проектите са подадени от фирми, които са с различен профил, но и при двете фирми 

се цели възползване от възможностите на нови пазари с голям потенциал за растеж. 

Единият проект е „Магазин-ателие за 3D модели“ на фирма „Ягуар“ ООД и цели 

предлагане на услуги за 3D моделиране на различни по обем физични обекти и 

подготвянето им за моделиране от PLA или ABS пластмаса, като се предвижда 

закупуване на 3D принтер и 3D скенери. Проектът е насочен към предоставяне на 

услуги за клиенти в областта на архитектурата, различните видове дизайн, 

образованието, археологията. Фирмата има дългогодишни контакти с фирми от Турция 

и планира да предложи услугите си и на турския пазар. Проведената среща със 

собственика на фирмата разкри, че фирмата има планове за развитие и в областта на 

производството на тази техника. 

Другият проект е на „Попово Солар“ ЕООД „Дизайн и прототипиране с 3D принтер и 

3D скенер“, който предвижда производството на десет нови групи продукти и три нови 

вида услуги при използване на 3D технологии.  

И двата проекта са в процес на изпълнение и резултатите им ще бъдат оценени при 

следващи оценки.  

В обобщение, изпълнението на поставените цели по индикаторите за резултат по М311 

показва, че по мярката няма да се постигнат поставените цели, тъй като е финансиран 

само 1 проект, поради липса на интерес за кандидатстване (Таблица 3). По мярката 

няма проекти с окончателно плащане и не се отчита напредък по индикаторите за 

резултат.  

Таблица 3 Напредък в изпълнението на поставените цели по индикатори на М311  

Индикатор Цел до 

2015 

Общо  

2011-2014  

% 

изпълнение 

Индикатори за продукт по сключени договори     
Брой финансирани проекти 3 1 33% 
Брой подпомогнати стопанства  3 1 33% 
Общ обем на инвестициите в стопанствата (по вид 

и под-сектор) - хил.лв. 
310 98,53 32% 

Брой подпомогнати туристически дейности/обекти 

– места за настаняване, турист. атракции и др. 
1 0 0% 

Общ обем на инвестициите в туристически 

дейности - хил.лв. 
100 0 0% 

Брой подпомогнати микро-предприятия с 

дейности/обекти за производство или  услуги за 

населението или местния бизнес. 

2 1 50% 

Брой финансирани проекти 3 1 33% 
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Резултатите по приключилите и разплатени 8 проекта по М312  показват, че са 

създадени 13 нови работни места, с което е преизпълнена поставената цел (Таблица 4). 

По всички договорени проекти се очаква създаването на 24 работни места.  

Таблица 4 Напредък в изпълнението на поставените цели по индикатори на М312  

Индикатор Цел до 

2015 

Общо  

2011-2014  

% 

изпълнение 

Индикатори за продукт по сключени договори     
Брой финансирани проекти 12 17 142% 
Общ брой подпомогнати микро-предприятия  12 17 142% 
Общ обем на инвестициите в микро-предприятия –

хил.лв. 
625 767,45 123% 

Брой новосъздадени микро-предприятия 4 5 125% 
Брой подпомогнати туристически дейности/обекти 

– места за настаняване, турист. атракции и др. 
2 1 50% 

Общ обем на инвестициите в туристически 

дейности – хил.лв. 
100 78,13 78% 

Брой подпомогнати микро-предприятия с 

дейности/ обекти за производство или услуги за 

населението или местния бизнес 

10 15 150% 

Индикатори за резултат само за проекти с 

окончателно плащане – общо 8 проекта  
   

Създадени работни места (по пол) – брой  8 13 165% 
в т.ч. жени   9  
Годишен брой на туристите, посещаващи 

подкрепените туристически дейности – брой  
700 7200 1029% 

Брой микро-предприятия въвели успешно нов 

продукт /услуга или технология – брой  
10 5 50% 

 

Предимство на прилагането на Стратегията е стимулирането на създаването на нови 

фирми. Целевият показател за новосъздадени микро-предприятия е преизпълнен на 

база договорени проекти. Въпреки че не е изпълнена целта за броя на подпомогнатите 

туристически проекти, показателят за брой туристи, посещаващи обектите, е 

преизпълнен значително. 

Отговор на въпрос за оценка 2: 

Подпомогнатите проекти по М311 и М312 съответстват на целите на 

Стратегията и допринасят за развитие на неземеделските сектори на местната 

икономика. Преизпълнени са поставените целите по показателите на М312, но тези 

по М311 няма да бъдат изпълнени, поради липса на интерес за кандидатстване.    

Преобладаващата част от проектите са за инвестиции в развитие на услуги за 

населението и бизнеса. Около две трети от проектите са за внедряване на нови 

продукти или услуги.  

Съществено постижение на прилагането стратегията на МИГ Исперих е 

подпомагането на иновативни проекти. Около една четвърт от финансираните 

проекти са за внедряване на иновативни технологии. Част от подпомогнатите 
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фирми са инициирали създаването на регионален клъстер за енергийна ефективност, 

който е получил финансиране от Оперативна програма „Конкурентоспособност“.   

Друго предимство е насърчаването на създаване на нов бизнес и подпомагането на 5 

новосъздадени фирми.  

3.2 Постигнати резултати по Приоритет II на Стратегията  

Вторият приоритет на Стратегията на МИГ Исперих е за развитие на динамична 

жизнена и социална среда, чрез подобряване на качеството на основните услуги за 

населението, средата за живот и укрепване на връзките в общността. В рамките на този 

приоритет са дефинирани две специфични цели, за изпълнението на които са 

програмирани 3 мерки. 

На Приоритет II са отделени 56% от публичните средства по мярка 41 на ПРСР. Към 

края на 2014 г. е усвоен 85% от бюджета на приоритет II. Разпределението на бюджета 

по мерки и договарянето на бюджета към края на 2014 г. е дадено на Фигура 9.  

Фигура 9 Бюджет и усвояване на бюджета по Приоритет II на Стратегията на 

МИГ Исперих   

 

 

 

3.2.1 Резултати по мерките за подобряване на жизнената среда 

Въпрос за оценка 3: Какви са очакваните резултати по специфична цел II.1 за развитие на 

жизнената среда, подпомагаща активния начин на живот и насърчаваща контактите 

между хората в общността? 

Първата специфична цел в рамките на Приоритет II на Стратегията на МИГ Исперих е 

развитие на жизнена среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава 

контактите между хората в общността. По тази специфична цел са програмирани две 

мерки - М321 и М322. По двете мерки са договорени 7 проекта, като нито един не е 

приключил към края на 2014 г.  
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М321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ е с най-

голям бюджет в Стратегията – 915 хил. лв. и към края на 2014 г. нейният бюджет е 

почти напълно договорен. По мярката са финансирани 5 проекта, на обща стойност 

911,13 хил. лв., изпълнението на които не е приключило.  

Три от проектите са с бенефициент община Исперих, един проект е на читалище и 

един – на сдружение с нестопанска цел.  

Три проекта допринасят за подобряване и разнообразяване на качеството на услугите в 

областта на културата, а два проекта - за подобряване на качеството на услугите за 

хора с увреждания и възрастни.  

Два от проектите целят подобряване на инфраструктурата на 4 читалища: читалище 

„Съзнание 1891“ гр. Исперих, читалище „Елин Пелин-1930” с. Подайва, читалище 

„Пробуда - 1929” с. Свещари и читалище „Н.Й.Вапцаров - 1964” с. Малко Йонково.  

С проектите се цели да се рехабилитира сградния фонд на читалищата - подмяна на 

покривно покритие, подновяване на осветителната инсталация на залите за 

представление, подмяна на подови настилки и други. Проектите ще имат принос за 

подобряване на дейността на обновените читалища и подобряването на качеството на 

услугите за свободното време на целевите групи. Подкрепените проекти за читалища 

са в процес на изпълнение. Регистрирано е съществено забавяне на единия от 

проектите, което създава рискове за неговото успешно завършване. 

Друг финансиран проект по М321 цели създаване на център за интерпретация на 

културното наследство. Проектът е с много високо качество и носи косвени ползи за 

подобряване на туристическата атрактивност на територията. Той е анализиран в 

Раздел 3.3.2.  

Проектите за социални услуги включват изграждане и оборудване на център за отдих, 

свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. 

Исперих. Основните дейности по единия проект са за ново строителство на двуетажна 

сграда, а по втория проект за нейното оборудване. В момента в Исперих има център за 

възрастни и хора с увреждания, но материалната му база е напълно амортизирана и не 

подлежи на реконструкция. Изграждането и оборудването на новия център ще 

подпомогне интеграцията на около 550 лица с увреждания и възрастни. Проектът за 

строителство на центъра е един от първите одобрени от МИГ Исперих, но процесът на 

неговото изпълнение е силно забавен, тъй като бюджетът е прекалено нисък, за да 

могат да се изпълнят всички дейности. Проектът е преработен и има анекс, одобрен от 

РА, но все още не е избран изпълнител на строителството, което забавя и свързания 

проект за оборудване на центъра.  

При успешно завършване на проектите, ще бъдат постигнати поставените цели по 

М321 (Таблица5).  
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Таблица 5 Напредък в изпълнението на поставените цели по индикатори на М321  

Индикатор Цел до 

2015 

Общо  

2011-2014  

% 

изпълнение 

Индикатори за продукт по сключени договори     

Брой финансирани проекти  3 5 167% 

Общ обем на инвестициите – хил. лв. 816 911,13 112% 

Брой подпомогнати дейности (по вид обучение, 

културна и социална инфраструктура, 

информационни технологии, мобилност) 

3 7 233% 

в т.ч. социална услуги  2  

културни дейности   5  

Брой населени места, в които се осъществяват 

инвестициите (с разбивка по село и град) 
2 4 200% 

в т.ч. град  1  
село   3  

Индикатори за резултат само за проекти с 

окончателно плащане – няма приключили проекти  
   

Население, което се ползва от подобрените услуги 

с разбивка по вид (деца; младежи; жени; социално 

уязвими групи)   

7000 - - 

 

М322 „Обновяване и развитие на населените места“ има бюджет от 651 хил.лв. и е 

договорен 68% от нейния бюджет. Причината за ниското усвояване на средствата по 

мярката е отхвърлянето на един проект на община Исперих, поради проблеми с 

доказване на собствеността на подпомагания обект.  

Към края на 2014 г. по мярката са подпомогнати 2 проекта, като и по двата 

бенефициент е община Исперих. И двата проекта са за благоустрояване на паркови 

пространства в град Исперих. Очаква се рехабилитираните зелени зони и изградените 

паркови пространства да се ползват и от жители на съседните селата Лъвино, Свещари, 

Драгомъж и Малък Поровец. При успешно приключване на проектите населението, 

което ще се възползва от подобрената инфраструктура ще е около 9 хил.души.  

И при двата проекта е проведена обществена консултация с жители на територия за 

проучване на потребностите и възприемането на проектната идея. Проектите са 

обсъдени и на публични заседания на Общинския съвет на Исперих. Проведените за 

целите на оценката срещи с млади жени от общината показват, че лошото състояние на 

детските площадки и парковата среда са съществен проблем за семействата с малки 

деца.  

Единият от подпомогнатите проекти е за рехабилитация и благоустрояване на градския 

парк в гр. Исперих и на него се пада основната част от договорения по мярката бюджет 

(85%). Проектът предвижда цялостна реконструкция на парковото пространство, а 

също и изграждане на кът за срещи, комбинирана детска площадка и терен за 

организирани учебни художественотворчески занимания на открито („зелено 

училище”). Вторият проект е за рехабилитация на част от парк „Васил Друмев“, като 
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включва и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за игра. 

При успешно завършване на проектите ще бъдат преизпълнени целите за броя на 

благоустроените обекти по М322, но няма да бъде изпълнена целта за броя на 

населените места, в които са изпълнени проектите (Таблица 6). 

Таблица 6 Напредък в изпълнението на поставените цели по индикатори на М322  

Индикатор Цел до 

2015 

Общо  

2011-2014  

% 

изпълнение 

Индикатори за продукт по сключени договори     
Брой финансирани проекти  2 2 100% 

Общ обем на инвестициите – хил. лв. 651 441,77     68% 
Благоустроените обекти (по вид обществени 

зелени площи; детски площадки; фасади на частни 

сгради) 

2 7 350% 

- обществени зелени площи  2 (52 873 

кв.м) 
 

- детски площадки и места за игра   5  
Брой населени места, в които се осъществяват 

инвестициите (с разбивка по село и град) 
2 1 50% 

Индикатори за резултат само за проекти с 

окончателно плащане –няма приключили проекти   
   

Население, което се ползва от подобрените услуги 

с разбивка по вид (деца; младежи; жени; социално 

уязвими групи)   

5000   

 

Отговор на въпрос за оценка 3: 

По М321 и М322 са финансирани 7 проекта,изпълнението на които не е приключило. 

Успешното завършване на проектите ще доведе до изпълнение на основните 

поставени цели по индикаторите на Стратегията. Подкрепените проекти са в пълно 

съответствие с целите на Стратегията на МИГ Исперих и адресират приоритетни 

потребности на различни целеви групи – младежи, хора с увреждания и възрастни.  

При успешно завършване на проектите се очаква подобряване на качеството и 

достъпа до социални услуги и намаляване на социалната изолация на 550 възрастни и 

хора с увреждания.  

Проектите ще имат принос и за подобряване на качеството на услугите за 

свободното време на младите хора и семействата с деца чрез подобряване на 

парковата среда, местата за срещи и игра, и по този начин ще допринесат за 

намаляване на стимулите за миграция на младите жители.  
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3.2.2 Резултати по целта за укрепване на местната идентичност и връзките в 

общността  

Въпрос за оценка 4:  Какви са очакваните резултати по специфична цел II.2за укрепване 

местната идентичност и връзките в общността? 

Втората специфична цел в рамките на Приоритет II e за укрепване местната 

идентичност и връзките в общността. Тази цел се адресира пряко М7.1, но за нея 

допринасят и дейностите по М431-1. Тази цел е насочена към активизиране връзките в 

общността и развитие на уменията и желанието за участие в общи инициативи за 

развитие на територията.  

МИГ Исперих е единствената група в България, разработила и включила в Стратегията 

си мярка, която не е включена в менюто от мерки по Регламент 1698/2005. За 

прилагането на мярката МИГ е разработила формуляр за кандидатстване, насоки и 

указания за разработване  и отчитане на проектите, включително и примери на 

проекти.  

Общо за срока на изпълнение на Стратегията са сключени договори за изпълнение на 

12 проекта по М7.1„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  

и природно наследство“ с обща субсидия 150 хил. лв. или 5% от общата по сключени 

договори на МИГ Исперих. Средната субсидия на един проект е  

Към края на 2014 г. 6 проекта са завършили изпълнението на планираните дейности, а 

от тях 2 са получили окончателно плащане. Изплатената субсидия е на стойност 24,40 

хил. лв. Останалите 6 договора са в процес на изпълнение.  

Подкрепените проекти са предложени от читалища, читалищни и училищни 

настоятелства (7 проекта) и сдружения с нестопанска цел (5 проекта).  

Организациите са от гр. Исперих (6), с. Вазово, с. Китанчево, с. Конево, с. Лъвино, 

с. Подайва и с. Свещари.  

По своя обхват 6 проекта са насочени територията на цялата община, а останалите  към 

отделно населено място.  

По тематична насоченост 8 проекта са за проучване и съхранение на културното и 

историческото наследство, а 4 проекта за опазване на природното наследство и 

околната среда.  

В рамките на шестте проекти, които са завършили изпълнение са проведени 16 местни 

празника, концерти, форуми и обсъждания с общо 1940 участника.  

Посветени на културно-историческото наследство са 6 събития, в които са взели 

участие 1000 души, като  

 Демонстрация на три обичая, характерни за трите етноса на територията на с. 

Вазово 

 Селски събор в с. Китанчево; 
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 Изложба за коневската кошница с демонстриране на занаята.  

Събитията посветени на природното наследство и опазването на околната среда са 

също 10 с 940  участника, сред които:  

 Фестивал на хвърчилата, посветен на птиците в Сборяново;   

 Дискусионен форум „Сборяново - уютен дом за крилати обитатели”;  

 Селски еко празник в с. Лъвино;  

По проектите са работили  420 доброволци, от които 180 жени. Младежите доброволци 

са 240.  

В рамките на приключилите проектите са създадени 5 нови активни граждански групи 

или граждански инициативи за опазване на наследството на територията като 

младежки природозащитни групи, творчески работилници и фолклорни групи.  

В рамките на проектите ще бъдат издадени и разпространени 9 брошури, сборници и 

други публикации с общ тираж около 4000 копия, а също картички, стикери,  плакати и 

други материали за промоция. Освен това да  изработени и разпространени 3 филма.  

При изпълнение на стратегията не изпълнен показателя за брой изпълнени проекти, и 

особено на проекти за опазване на природното наследство, но са преизпълнени 

показателите за подкрепени местни събития и участници в тях (Таблица 7). 

Изпълнението на мярката е допринесло пряко за регистрацията на 5 нови сдружения  

Таблица 7 Напредък в изпълнението на поставените цели по индикатори на М7.1 

Индикатор Цел 

до 

2015 

Общо  

2011-

2014  

% 

изпълнение 

Индикатори за продукт по сключени договори     

Брой финансирани проекти  17 12 71% 

Брой бенефициенти 15 12 80% 

Брой проекти за местното културно наследство 8 8 100% 

Брой проекти за опазване на природното 

наследство 

7 4 57% 

Пилотни проекти за промоция на нови технологии 

за опазване на природните ресурси 

2 1 50% 

Брой подкрепени инициативи местни празници/ 

събития/ хепънинги/ изложби/  

26 34 131% 

Брой участници в проектни дейности  2430 3200 132% 

Индикатори за резултат само за проекти с 

окончателно плащане – общо 6 проекта  

   

Брой нови активни граждански групи или 

граждански инициативи за опазване на 

природното и историческо наследство на 

територията   

5 5 100% 
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По мнение на ръководителите на проектите, мярката има съществен ефект върху 

насърчаването на гражданските инициативи на територията на МИГ и засилване на 

интереса на местната общност към природното, културно и историческо наследство, а 

и за изгражданена междусекторни партньорства. Доколкото мярката е иновативна е 

подходящо след приключване на всички проекти да се проведе последваща оценка, 

която да определи необходимостта от нейното прилагане през следващия програмен 

период и стратегията на подобни инициативи.   

 

Отговор на въпрос за оценка 4: 

По М7.1 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и 

природно наследство“ са договорени 12 проекта, от които са приключили изпълнение 

6. Общата стойност на проектите е 150 хил. лв. или 5% от общата стойност на 

безвъзмездната помощ по сключени договори на МИГ Исперих.  

М7.1 не е предвидена менюто от мерки по Регламент 1698/2005, а МИГ Исперих е 

единствената група в България, която разработила и включила в Стратегията си 

подобна мярка. Свидетелство за капацитета на групата е успешното разработване 

на процедурите за прилагане на мярката, включително формуляри и указания за 

кандидатстване и отчитане.  

В рамките на приключилите проекти са проведени 16 местни празника, концерти, 

форуми и обсъждания с общо 1940 участника. По проектите са работили  420 

доброволци, от които 180 жени. Като цяло дейностите по проектите допринасят за 

ангажиране на местните хора, особено ученици и младежи в опазването на културно-

историческото наследство. Дейностите имат и принос за изграждане на 

партньорства между сдружения, читалища и културни институции. 

 

3.3 Резултати по хоризонталните приоритети на Стратегията на МИГ 

Исперих  

 

Въпрос за оценка 5: Какъв е напредъкът в постигането на хоризонталните приоритети на 

Стратегията на МИГ Исперих 

 

3.3.1 Насърчаване на инициативата на младежите 

Стратегията на МИГ Исперих има хоризонтален приоритет за насърчаване на 

развитието на младежите и тяхното включване в живота на общността. В тази област 

са изпълнени дейности по насърчаване на включването на младежите в инициативи за 

развитие на територията и за насърчаване на младежкото предприемачество. 

МИГ е планирала и провела различни дейности, насочени към младежите на 

територията. Проведени са срещи с млади хора, те са насърчени за участие в работни 
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групи и е проведено обучение за разработване на проекти. В процес на обсъждане е и 

създаването на нестопанска организация за работа с младежи на територията на МИГ 

Исперих.  

Съществено предимство на прилагането на Стратегията е, че две трети от 

подпомогнатите по М311 и М312 фирми са собственост или се управляват от младежи 

на възраст до 40 г. (Фигура 10). Всички иновативни проекти, подпомогнати от МИГ 

Исперих са предложени или инициирани от младежи на възраст до 40 г. възраст. 

Фигура 10 Разпределение на проектите по М311 и 312 по възраст на 

собственика/управителя 

 

 

Част от подпомогнатите фирми на млади хора са изключително динамични и развиват 

дейност в иновативни сектори на икономиката. Собствениците им са с добро 

образование и високо развити бизнес умения. Предимство на фирмите е, че те 

поддържат контакти с водещи специалисти в своята област и са включени в 

национални и международни предприемачески мрежи. Подходящо би било в рамките 

на дейностите за промоция на постиженията на Стратегията на МИГ Исперих да се 

представят собствениците на тези фирми. Друг успешен метод за насърчаване на 

предприемачеството на територията на общината е възможността за организирането на 

срещи, предприемачески форуми или други форми, в които успешният бизнес на 

младите хора от територията да бъде представен. 

Важно е, че собствениците на тези фирми са готови да отделят ресурси за инициативи 

в общността, като например участие в срещи на младежи и обучения. Друг пример е 

поемането на социални ангажименти от подпомогнатите фирми. Така например, една 

от фирмите е поела ангажимент да предостави възможност на ученици от 

професионалната гимназия да се запознаят с устройството и начина на работа на 

закупената машина, което да бъде полезно и практическо обучение за местните 

младежи. При разработването на новата стратегия може да се обмисли  включване на 

социални ангажименти, като част от оценката на проектите, например чрез даване на 

предимство в избора на проекти, които включват социални ангажименти.  
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При разработване на новата стратегия на МИГ Исперих е подходящо да се обсъди 

включването на развитие на младежкото предприемачество, като област за съ-

финансиране с Европейския социален фонд. Развитието на младежкото 

предприемачество е приоритет на Стратегията Европа 2020, в ЕС е натрупан опит в 

прилагането на такива политики
2
. Предимството е и, че на територията на МИГ 

Исперих функционира Бизнес център, който има значителен опит в изпълнението на 

програми за предприемачество. 

 

3.3.2 Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм 

Вторият хоризонтален приоритет на Стратегията на МИГ Исперих е за създаване на 

условия за развитие на устойчив туризъм чрез съхраняване и използване на местното 

природно и културно наследство.  

В стратегически план се развиват следните видове дейности: 

 Насърчаване на интереса на местната общност към местното историческо и 

природно наследство; 

 Подпомагане на пилотни проекти за развитие на туристически услуги и 

атракции. 

За да се насърчи планирането на дейностите в областта на туристическите услуги, в 

рамките на дейностите по оживяване на територията, е финансиран анализ на 

потенциала на територията МИГ Исперих и на възможностите за развитие на 

иновативни местни туристически услуги и атракции, включително възраждане на 

занаяти, като диверсификация на традиционния за територията бизнес. Проучването е 

проведено с участието на един от водещите експерти в областта на туризма в България. 

То разглежда потенциала на територията, силните и слабите страни на туристическото 

предлагане и възможностите за развитие на тематичен туризъм. Проучването е 

публикувано и се предоставя на потенциални инвеститори в туристически дейности на 

територията на МИГ Исперих.  

Друго, финансирано по Стратегията проучване, е насочено към разработване на 

проекти идеи за предлагане на пазара на ръчно-изработени сувенири от уязвими групи. 

В рамките на това проучване е направен преглед на пазара на сувенири, проучен е 

интересът на местните общности и е разработена проектна идея.  

МИГ Исперих развива различни дейности за насърчаване на частните инвестиции в 

развитие на туристически услуги. Екипът на МИГ Исперих е провел редица срещи с 

потенциални инвеститори (жители и фирми) за обсъждане на проектни идеи и 

разясняване на възможностите за подкрепа по стратегията на МИГ Исперих. През 

периода 2013-2014 г. са проведени срещи обсъждани проектни идеи за развитие на: 

                                                 
2
Възможните подходи и политики са представени в публикацията на Европейската комисия и ОИСР ЕС 

Policy Brief on Youth Entrepreneurship 

http://www.oecd.org/cfe/leed/Youth%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN_FINAL.pdf 
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 Туристически атракции, като развитие на демонстрационен център 

преустройство на ателие за приложни изкуства, развитие на център за 

развлечения на открито и др.  

 Туристически услуги – кетъринг за туристи в ИАР „Сборяново“, отдаване под 

наем на велосипеди и др. 

 Места за настаняване.  

Като цяло, инвеститорският интерес към туризма е много слаб по ред причини. Една от 

основните е, че не е създадена критична маса от туристически услуги и атракции, 

които да задържат туристите, които посещават историческите и културните 

забележителности на територията на ИАР „Сборяново“. По тази причина, развитието 

на туристически услуги е високо рисково за бизнеса.  

В рамките на стратегията на МИГ Исперих е подпомогнат само един бизнес проект за 

подобряване на туристическите услуги. Той е свързан с развитието на туристическите 

услуги и предвижда закупуване на оборудване за хижа „Ахинора” в ИАР „Сборяново”. 

Хижата има 66 легла, ресторант с 50 места и зала, в която могат да се провеждат срещи 

и конференции. Преди началото на проекта, материалната база на хижата е била в 

много лошо състояние. Проектът е релевантен на целите на Стратегията, тъй като 

хижата е единственото място на територията ИАР „Сборяново”, която предлага 

хранене и настаняване за туристи. В резултат на изпълнението на проекта, хижата е 

изцяло обновена, като се предвижда развитие на други туристически услуги – 

транспорт, екскурзии и развлекателни програми. Общият размер на инвестициите по 

този проект е 78 129 лв., а изплатената субсидия е42 453 лв.  

Много голям дългосрочен ефект върху развитието на туризма на територията се очаква 

да има проектът на сдружение „Родно Лудогорие“, който цели да изгради 

интерактивен център „Свещоливница”, финансиран по М321. В центъра, посетителите 

ще имат възможност да наблюдават различни методи за изработване на свещи, както 

традиционни за населеното място, така и методи, проучени в други райони на България 

и Балканите, като ще имат възможност и сами да се включат в тяхното изработване. По 

този начин, центърът ще бъде един иновативен модел за предоставяне на туристически 

и културни услуги за населението на община Исперих, където ще бъдат представени 

историята и традицията на района, от една страна чрез информационни и обучителни 

материали, изготвени за целта, и от друга - чрез представянето на традиционния за 

местното население поминък – изливането на свещи.  

Важно е да се посочи, че създаването на интерактивния културен център на 

територията на с. Свещари ще спомогне за развитие на бизнеса, чрез насочване на част 

от туристическия поток, преминаващ през резервата „Сборяново“ към с. Свещари, 

което ще спомогне за създаването на нови работни места в сферата на туристическите 

услуги.  
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Проектът е в процес на изпълнение, общата стойност на инвестициите са 99 114 лв., от 

които 62 133 лв. се финансират по Стратегията и 36 981 лв. от сдружение „Родно 

Лудогорие“. 

Този проект много добре се допълва с проект, финансиран по М7.1, „Творческа 

работилница за стари занаяти в с. Свещари“, който цели да проучи традиционни 

занаяти и вярвания свързани с огъня в района на с. Свещари и да възроди тяхното 

използване за развитие на туристическия потенциал на територията. Тези два проекта 

допринасят съществено и за изграждане на междусекторни партньорства, които да се 

ангажират с развитие на културните продукти, като изграждат връзки между 

историческия музей, читалищата и неправителствения сектор.   

Друга област на дейност е насърчаването на интереса на местната общност към 

местното историческо и природно наследство. Очаква се в дългосрочен период това да 

развие капацитета на местната общност за предоставяне на устойчиви услуги в 

областта на туристическото предлагане, да развие междусекторни партньорства и да 

засили интереса към инвестиции в туристически услуги. В тази област принос имат 

проектите финансирани по М7.1. Част от подпомогнатите проекти ще допринесат за 

развитие на туристическата атрактивност на територията чрез изработване на 15 

типове модели на сувенири, менюта с традиционни храни за местните ресторанти, 

промоция на ИАР „Сборяново“ и разнообразяване на календара на културните 

събития.  

В рамките на стратегията е поставена и цел за развитие на партньорства за развитие на 

туризма, но напредъкът в тази област не е задоволителен, поради липсата на интерес за 

заинтересованите групи, много слабия капацитет за сътрудничество на фирмите в 

региона и липсата на достатъчно ресурси за изграждане на партньорствата и тяхното 

институционално укрепване. В това отношение е изключително перспективно през 

следващия програмен период да се приложи клъстерния подход, описан по-горе, като в 

Стратегията се предвиди съ-финансиране по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020г. или се включи прилагане на М16 Сътрудничество, 

част от целите на която е изграждане на териториални вериги. 

 

3.3.3 Развитие на вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество 

До края 2014 г. МИГ Исперих не е кандидатствал за проекти за междутериториално и 

транснационално сътрудничество.  

В тази област екипът е провел срещи и проучвания на възможните области на 

сътрудничество. Осъществени са контакти и обсъждания с МИГ Попово за 

разработване на съвместен проект в областта на туризма.  

Идеи за проекти за транснационално сътрудничество са обсъждани и при посещението 

на членове на МИГ в Италия през 2014 г. Една от проектните идеи е за съвместен 

проект в сферата на културата и наследството (включително на база сходството в 
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обекти от древното тракийско и етруско наследство), с цел развитие на туристически 

услуги, местни продукти, които да популяризират районите. Друга проектна идея е за 

обмен на младежи, които да участват в археологически проучвания в партньорска 

територия.  

Освен това, в рамките на един от проектите за проучване на територията е направено 

предпроектно проучване за транснационално сътрудничество в областта на 

интерпретацията на природното, културното и историческото наследство на 

територията. В рамките на това проучване са анализирани подходите, ползите и 

разходите за развитие на територията от проекти за интерпретация на културното и 

историческото наследство. То може да стане основа за иницииране на транснационален 

проект, който да доведе до развитие на туризма на територията на МИГ Исперих.  

Една от причините за въздържане от подаване на проекти е, че през периода екипът на 

МИГ е претоварен с основните дейности за оценка на проектни предложения и 

мониторинг, и подпомагане при изготвянето на заявки за плащане. Друга причина са 

ограничените финансови ресурси на МИГ.  

Отговор на въпрос за оценка 5:  

Стратегията на МИГ Исперих има хоризонтален приоритет за насърчаване на 

развитието на младежите и тяхното включване в живота на общността. В тази 

област са изпълнени дейности насърчаване на младежки инициативи и на 

младежкото предприемачество. Съществено предимство на прилагането на 

Стратегията е, че две трети от подпомогнатите по М311 и М312 фирми са 

собственост или се управляват от младежи на възраст до 40 г. Част от 

подпомогнатите фирми на млади хора са изключително динамични и развиват 

дейност в иновативни сектори на икономиката, а собствениците им са с високо 

развити бизнес умения. 

В изпълнение на хоризонталния приоритет за развитие на туризма МИГ Исперих е 

изпълнявала дейности за насърчаване на интереса на местната общност към 

местното историческо и природно наследство и за разработване на проучвания и 

стратегически насоки. Два от подпомогнатите проекти имат съществен принос за 

подобряване на достъпа до услуги и развитието на атракции за туристите, 

посещаващи ИАР „Сборяново“. Част от подпомогнатите проекти ще допринесат за 

развитие на туристическата атрактивност на територията чрез изработване на 

модели на сувенири, менюта с традиционни храни за местните ресторанти и 

разнообразяване на календара на културните събития. 

Напредъкът в развитието на между секторни партньорства за развитие на 

устойчив туризъм е ограничен, поради липса на интерес за заинтересованите групи, 

много слабия капацитет за сътрудничество на фирмите в региона и липсата на 

достатъчно ресурси за изграждане на партньорствата и тяхното институционално 

укрепване.  



40 
 

МИГ Исперих е провела срещи и разработила проектни идеи за развитие на проекти 

за вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество, но проекти не са 

подавани, отчасти и поради претовареност на екипа с текущи задачи по подпомагане 

на бенефициентите и липса на достатъчно финансови средства за финансиране на 

дейностите. 

 

3.4. Публичност и информираност  

Въпрос за оценка 6: До каква степен дейностите на МИГ Исперих са допринесли за 

повишаване на информираността на жителите на общността и за повишаване на 

разпознаваемостта на СМР? 

 

Информационните дейности на МИГ Исперих включват  

 Организиране на информационни срещи в населени места на територията на МИГ; 

 Провеждане на информационни събития на открито;  

 Тематични форуми и конференции; 

 Индивидуално предоставяне на адекватна, актуална и надеждна информация в 

офиса на МИГ Исперих, по телефона, електронната поща, а също и чрез отговори 

на въпроси след всяко информационно събитие, касаещи: 

o възможности за кандидатстване за финансиране; 

o всички отворени за кандидатстване процедури; 

o проектни идеи или примери на добри практики, които могат да бъдат 

приложени от потенциалните бенефициенти (особено по М7.1). 

- Промоция чрез Интернет страницата на МИГ Исперих; 

- Промоция в Социалните мрежи - Facebook; 

- Информационен стенд в центъра на гр. Исперих, където се публикуват обяви, 

снимки и се дава информация за проведени събития; 

- Ежегоден базар на МИГ Исперих, на който се провежда и регионална среща по 

ЛИДЕР; 

- Създаване и публикация на актуални новини за дейностите на МИГ Исперих; 

- Реализиране на радио рекламна кампания; 

- Отпечатване на рекламни материали; 

- Издаване на бюлетин. 

Те са предназначени за различни целеви групи:  

 потенциални бенефициенти; 
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 широката общественост. 

Общо за периода на изпълнение на Стратегията са проведени 57 информационни 

събития, от които 27 за периода 2013-2014г. Броят на участниците в информационните 

събития е около 3 200, от които 2 000 за последните две години (2013-2014г). 

Таблица 8 Проведени информационни събития и брой участници 

Вид  Брой събития Брой участници 

2013-2014 г. Общо  

2011-2014 г. 

2013-2014 Общо  

2011-2014 г. 

Информационна среща 14 40 202 875 

Хепънинг с МИГ Исперих 6 6 801 801 

Ежегоден базар на МИГ Исперих - 

Регионална среща по ЛИДЕР 
2 3 775 767 

Тематични срещи, семинари и 

конференции 
5 8 229 337 

Общо  27 57 2 007 3 180 

 

Това показва значително преизпълнение на индикатора за Брой информационни 

дейности за оживяване на територията, проведени от МИГ към края на 2014г. 

(планирани 36, а реализирани 57).  

Методите за предоставяне на информация на целевите групи се разнообразяват през 

последните години.  

МИГ-Исперих въвежда нови форми за информиране на широката общественост. 

Въведени са публични информационни срещи (хепънинги), които се провеждат на 

открито. Хепънингите имат две функции: 

– от една страна те информират обществеността за дейността на МИГ Исперих и 

за финансираните проекти; 

- от друга страна те служат като форум за обсъждане на важни въпроси за 

дейността на МИГ. 

Първите хепънинги са проведени през 2013 г. година. Общо за периода 2013-2014г. са 

проведени 6 хепънинга, с около 800 участника.  

В програмите на хепънингите се включва представяне на подкрепени проекти и 

резултатите им, информираме за дейностите на МИГ Исперих и за напредъка по 

изпълнение на Стратегията за местно развитие. В рамките на хепънингите се 

провеждат и музикални събития с участието на местни музикални и фолклорни групи, 

викторини и други. 

Друга форма за обществено информиране и за увеличаване на обществената активност 

са годишните базари на МИГ Исперих, които се организират през м. декември (преди 

Коледа), на които се провежда и регионална среща по ЛИДЕР. Те са придобили 

популярност и се посещават от много хора. 
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Принос за информирането на широката общественост имат и изнесените 

информационни табла, които са разположени в центъра на град Исперих. На 

изнесените табла се дава информация за дейността на МИГ Исперих, снимки и друга 

информация за проведени събития.  

През последните две години се засилва и акцентът на работа на МИГ Исперих за 

представяне на резултатите от финансираните проекти, като част от информационните 

срещи имат такива цели. Представянето на добрите практики от реализираните 

проекти има много стимулиращ ефект върху потенциалните бенефициенти. 

Таблица 9 Публикации в медиите 

Вид  2013-2014 г. Общо  

2011-2014 г. 

Обяви, покани, съобщения 461 733 
във вестници 52 72 
радио предавания  409 661 

Създаване и подържане на новини 51 80 
във вестници 26 45 
радио предавания  25 35 

Общо  512 813 

 

Изпълнението на дейностите, залегнали в общата комуникационна стратегия на МИГ 

Исперих допринасят за осезаемото повишаване на информираността на жителите на 

общността. Предприетата масирана радио кампания и публикациите в пресата имат 

съществен принос за популяризиране на дейността на МИГ Исперих и за повишаване 

на нейната разпознаваемост. Според данните от проведеното изследване, над една пета 

от интервюираните жители на общината са посочили като източници на информация за 

стратегията на МИГ радио предаванията и публикациите в пресата. С 13% е нараснал и 

делът на информираните чрез участие в организираните информационни срещи и 

различни видове събития, в сравнение с данните от предишно проучване, проведено 

преди две години.  

Добре направената интернет страница, която е обновена през 2014 г. и е направена 

много по-функционална и лесна за ползване, както и Фейсбук страницата от 2013 г., са 

станали предпочитан източник за информация на една трета от интервюираните, т.е. 

делът им се е увеличил с около десет процентни пункта за последните две години. За 

повишаване на интензивността на използването им допринася и редовното качване от 

екипа на МИГ Исперих на интересен снимков материал от проведени събития. 

Публикуването на информация за събития по стратегията на интернет страницата и във 

Фейсбук допринася съществено за повишаване на прозрачността на изпълнението на 

СМР.  

Проучването показва, че се увеличава познаваемостта на стратегията на МИГ Исперих 

и възможностите за достъп до финансиране. Според данните от изследването, 

информация за дейността на МИГ Исперих е достигнала до над 70% от населението на 
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територията, като е нараснал значително делът на добре запознатите с възможностите 

за кандидатстване с проекти към стратегията - с близо 20% през последните две 

години.  

Ръстът в познаваемостта и информираността е доказателство за активността на екипа 

на МИГ, включваща участието на медиите, консултантските организации, 

бенефициентите, както и за постоянството на публичното говорене и интерес към 

темата за европейските средства.  

Нарастването на информираността е резултат от общите усилия на екипа и всички 

заинтересовани страни, които са успели да доведат до знанието на хората факта, че 

средствата от ЕС са налични и достъпни. 

Доказателство за добре организираната комуникационна кампания е и високото 

участие на жителите на общината в организираните събития и информационни срещи 

(съответно 20% и 31% от интервюираните). 

От участвалите в проучването, осем са кандидатствали с проекти към Стратегията. 

Мониторинговите данни на МИГ Исперих показват по-висока активност по отношение 

на кандидатстването с проекти и сключени договори, в сравнение с останалите местни 

инициативни групи в страната. 

Доказателство за активността на екипа и умението да заинтересоват обществеността и 

потенциалните бенефициенти с изпълнението на стратегията е и двойно намаленият 

дял на незаинтересованите от дейността на МИГ, в сравнение с данните от преди две 

години. 

Над половината от интервюираните биха искали да получават текуща информация за 

дейността на МИГ и обяви за набиране на проектни предложения. Двойно се е 

увеличил делът на желаещите да научават за предстоящи срещи и събития, 

организирани от екипа на МИГ, което е индикатор за повишения интерес към 

дейностите на местната инициативна група.  

Само около една трета от интервюираните не проявяват интерес за участие в 

обсъждането при изготвянето на новата стратегия. Засилен интерес има към темите по 

отношение на развитие на бизнеса и младежките инициативи, но социалните дейности 

и опазването на природната среда също са доста атрактивни и предпочитани като теми 

за дискусия. Това е още едно потвърждение за адекватно подбраните приоритети и 

мерки на настоящата стратегия, на базата на които са и предпочетените области за 

обсъждане на новата стратегия от интервюираните лица.  

Като цяло, мнението на интервюираните за обществения живот на територията е, че 

има сравнително добра инициативност и желание за участие в обществения живот, 

включително в инициативи на общината и НПО сектора, активирани и подпомогнати 

от дейността на местната инициативна група и подкрепените малки проекти към 

стратегията. 
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Друг положителен факт е, че капацитетът на местните неправителствените 

организации и граждански сдружения се оценява като доста добър - т.е. има потенциал 

за бъдещо нарастване на сътрудничеството в тази област. 

Данните от проучването потвърждават и изказаните мнения при дълбочинните 

интервюта с представителите на ключовите субекти, че сътрудничеството на общината 

с бизнеса и неправителствения сектор е на доста добро ниво. 

 

Отговор на въпрос за оценка 6: 

Изпълнението на дейностите, залегнали в общата комуникационна стратегия на 

МИГ Исперих допринасят за осезаемото повишаване на информираността на 

жителите на общността, за увеличена познаваемост на стратегията на МИГ 

Исперих и възможностите за достъп до финансиране. Значително преизпълнение на 

индикатора за брой информационни дейности за оживяване на територията, 

проведени от МИГ. 

Информация за дейността на МИГ Исперих е достигнала до над две трети от 

населението на територията, според данните от изследването, като е нараснал 

значително делът на добре запознатите с възможностите за кандидатстване с 

проекти към стратегията (с близо една пета през последните две години).  

Добре направената и функционална интернет страница, както и Фейсбук 

страницата са допринесли за увеличаване на ползването им като предпочитан 

източник на информация по отношение на дейностите по СМР (делът на 

ползателите е нараснал с около десет процентни пункта за последните две години). 

Добре организираната комуникационна кампания допринася за високото участие на 

жителите на общината в организираните събития и информационни срещи (над една 

пета от интервюираните). 

 

3.5 Ролята на местните партньори и принос на МИГ за активизиране 

на местната инициатива  

 

Въпрос за оценка 6: Какъв е напредъкът в изграждането на капацитет за прилагане на 

подхода ЛИДЕР 

 

Отговорът на този въпрос за оценка се базира на анализа в предходните раздели, а 

също и на направения анализ в Доклада за междинна оценка на МИГ-Исперих. За 

целите на оценката са проведени интервюта с членове на УС на МИГ Исперих и екипа 

на МИГ. Целта на интервютата бе да установи напредъка в изграждането на капацитет 

за устойчиво развитие в територията на МИГ Исперих, като предпоставка за 
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положителни въздействия от интервенциите на Стратегията за местно развитие 2007-

2013 г.  

Отговор на въпрос за оценка 7: 

В МИГ Исперих е създаден много добър капацитет за управление на европейски 

проекти. Разработени са процедури, натрупан от прилагането на всички фази на 

проектния цикъл, екипът познава и адекватно прилага основните изисквания и правила 

за разумно финансово управление на европейски фондове. Въведени са успешни 

практики за  

- популяризиране на възможностите за финансиране на проекти по Стратегията;  

- оказването на подкрепа за потенциални кандидати и бенефициенти на МИГ; 

- вътрешната отчетност на дейността на МИГ;  

- създаване на местен консултантски капацитет за разработване на проекти по 

европейски програми.  

Екипът на МИГ и Управителният съвет успешно изпълняват задълженията си по 

осигуряване на прозрачност и равно третиране на всички кандидати при оценката 

проекти и не допускат лобиране или други форми на намеса при избора на проекти.   

Създаден е капацитет за насърчаване на икономическото развитие на територията и 

разнообразяване на икономическите дейности чрез:  

- обучение на местни предприемачи и други жители от територията;  

- подбрани и обучени са фасилитатори на местните идеи; 

- привличане на хората с иновативни идеи;  

- насърчаването на промоцията на нови идеи и практики чрез подбор на темите за 

проучвания, разработване на типови проекти и препоръки, които лесно могат да 

се приложат в практиката;   

- разпространяването на информация и знания от други европейски МИГ относно 

устойчиво местно развитие и иновативни практики; 

- формиране на активен и мотивиран екип на МИГ, който е ориентиран към 

прилагане на нови подходи, резултати и практически ползи.  

С пряката помощ на МИГ се създават нови за общината бизнеси и се осигуряват 

възможности за растеж на съществуващия микробизнес. Някои от проектите са 

иновативни и за цялата територия на селските райони на България, и на свой ред 

отварят възможности за стартирането на други местни бизнеси – т.е. те са със силен 

мултипликационен потенциал. Анализът показва, че подпомогнатите проекти и 

дейности са разширили готовността за иновации на територия чрез насърчаването и 

подкрепата на предприемачи с нови идеи и подпомагане на иновативни проекти.  
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Част от подпомогнатите дейности по Стратегията имат пряк принос за ресурсната 

ефективност, по-екологосъобразното ползване на почвите, и по-пестеливото 

разходване на водите.   

МИГ има ясен принос за включването на общността в общи инициативи. С подкрепа 

на стратегията на МИГ са проведени обучения, информационни дейности и местни 

срещи, форуми, концерти и събития, в които са включени 5 500 участника. Тези 

събития изграждат местния социален капитал като предпоставка за общи-

доброволчески дейности в бъдеще, и засилват местната общностна идентичност на 

участниците. Те съдействат и за изграждането на междусекторни партньорства на 

неправителствения сектор, читалищната общност, училищата в региона.  

При дейностите си МИГ е силно ориентиран към резултатите. Пример за това е 

търсенето на нови форми за провеждане на информационните събития и подборът на 

темите на проведените проучвания. Принос за това има доброто познаване на 

спецификата на местната общност, което позволява реалистично планиране на 

дейностите и избягване на формални мероприятия и срещи.   

За част от УС дейността на МИГ е главно в осигуряване на достъп до допълнително 

финансиране за организации и фирми от региона. По думите на интервюираните, МИГ 

е дала възможност на „еврофондовете да влязат в ежедневния живот на хората – и  

децата вече знаят за тях“. Приносът на МИГ се оценява и в това, че е в състояние да 

подпомага малки проекти, които не биха били подпомогнати без съществуването на 

групата. За някой от УС, това следва да е основната функция на МИГ. В по-малка 

степен се осъзнава ролята на МИГ като генератор и двигател на нови инициативи с 

потенциал да дадат тласък за развитието на икономиката.  

МИГ работи активно за интеграция на уязвими групи на територията. МИГ насърчава 

включването на ромската общност в инициативи на общността. Екипът на МИГ 

провежда редовни срещи с представители на ромската общност. По М7.1 е подкрепен е 

един проект на първото ромско читалище в България „Рома –Вазово - 2007 г.“ Принос 

за връзките с ромската общност има и активността и капацитета на работещите в 

неправителствения сектор в с. Вазово.  

Финансираните публични проекти имат потенциал да допринесат и за подобряване на 

качеството на живот на хода с увреждания и самотни възрастни хора. Проведените 

проучвания за проблемите на жените в общността, разработените препоръки и 

проектни идеи, инициативите за самоорганизация на жените могат да допринесат в 

дългосрочен период за по-активно включване и повишаване на заетостта на жените.   

В обобщение МИГ Исперих е постигнала успех в основните направления, в които се 

очаква да работи МИГ по Подхода ЛИДЕР, като междувременно е постигнала успехи в 

институционализирането си като местен център за общностно развитие. Постигнат е 

значим напредък в постигането на обществена разпознаваемост и обществено доверие 

от страна на местната общност на нейната територия.  
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4. Препоръки  

Текст от доклада Препоръка 

Като цяло интересът на земеделските 

производители към участие в обучение и 

информационни дейности по М111 е 

изключително слаб. Малка част от 

земеделските производители осъзнават 

ползата от обучение и актуална информация 

за подобряване на резултатите от тяхната 

дейност. 

През  следващия  програмен период да се 

търсят други форми за пренос на знания към 

земеделските производители като посещения 

на демонстрационни ферми, проекти за 

сътрудничество и др.    

 

Сравнително голям дял от инвестициите са в 

стопанства с ИЗП над 200 ха, които са били 

подпомагани по М121 на ПРСР.  

 

През следващият програмен период да се 

обмисли въвеждане на ограничения за 

размера на стопанството – максимален 

физически или икономически размер на 

стопанството. 

С подпомогнатите иновативни проекти в 

областта на енергийната ефективност са 

разкрити нови възможности за развитието на 

икономиката на територията на МИГ 

Исперих. Те могат да дадат тласък за 

развитието на други сфери, които носят по-

висока добавена стойност за икономиката на 

територията.  

- Тъй като енергийната ефективност е един 

от приоритетите на ПРСР 2014-2020 е 

подходящо да се обсъди включването на 

подобен приоритет в новата стратегия на 

МИГ Исперих. Възможно е също 

включването на приоритет за ресурсна 

ефективност или мярка специално насочена 

към „иновативни решения за ресурсна 

ефективност и/или за адаптиране към 

климатичните промени“ 

- Насърчаването на развитието и 

включването на местния бизнес в 

регионални клъстери следва да е приоритет 

за следващия програмен период на МИГ 

Исперих.  

Част от подпомогнатите фирми на млади 

хора са изключително динамични и развиват 

дейност в иновативни сектори на 

икономиката. Собствениците им са с добро 

образование и високо развити бизнес 

умения.  

Подходящо би било в рамките на дейностите 

за промоция на постиженията на Стратегията 

на МИГ-Исперих да се представят 

собствениците на тези фирми. Друг успешен 

метод за насърчаване на предприемачеството 

на територията може да бъде и 

организирането на срещи, предприемачески 

форуми или други форми, в които успешният 

бизнес на младите хора от територията да 

бъде представен.  

В част от проектите подпомогнатите фирми 

поемат доброволно социални ангажименти.  

При разработването на новата Стратегия да 

се обмисли  включване на социални 

ангажименти, като част от оценката на 

проектите – например чрез даване на 

предимство в избора, на проекти, които 

включват социални ангажименти. 
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Текст от доклада Препоръка 

МИГ е натрупал значителен опит в 

насърчаване на младежкото 

предприемачество. Предимството е и, че на 

територията на МИГ Исперих функционира 

Бизнес център, който има значителен опит в 

изпълнение на програми за 

предприемачество. 

При разработване на новата стратегия на 

МИГ Исперих е подходящо да се обсъди 

включването на развитието на младежкото 

предприемачество като област за 

съфинансиране с Европейския социален 

фонд. Развитието на младежкото 

предприемачество е приоритет на 

Стратегията Европа 2020, в ЕС е натрупан 

опит в прилагането на различни политики.  

В рамките на стратегията е поставена и цел 

за развитие на междусекторни партньорства 

за развитие на туризма, но напредъкът в тази 

област не е задоволителен поради липса на 

интерес за заинтересованите групи, много 

слабия капацитет за сътрудничество на 

фирмите в региона и липсата на достатъчно 

ресурси за изграждане на партньорствата и 

тяхното институционално укрепване.  

В това отношение е изключително 

перспективно през следващия програмен 

период да се приложи клъстерния подход, 

описан по-горе, като в стратегията се 

предвиди съфинансиране с Оперативна 

програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020 или да се 

включи прилагане на М16 Сътрудничество, 

част от целите на която е изграждане на 

териториални вериги.    

Информация и публичност  

 

 

1. Да се увеличи използването на интернет 

като възможност за пряк достъп до 

активните групи на МИГ. Това изисква да се 

разработи списък на групите по населени 

места – фирми, земеделски стопани, НПО, 

учители и активни ученици, които да бъдат 

включени в интернет мрежата на МИГ 

Исперих.  

2. Да се използва интернет за събиране на 

обратна връзка за удовлетвореността на 

потребителите.  

3. На интернет страницата на МИГ Исперих 

да се обособи раздел за представяне на 

успешни проекти финансирани, по 

стратегията на Исперих.  

М7.1 „Съхранение и приобщаване към 

местното културно, историческо  и природно 

наследство“  

Да се проведе последваща оценка на 

въздействието на мярката след приключване 

на всички проекти, която да определи 

необходимостта от нейното прилагане (или 

подобни инициативи) през следващия 

програмен период  

 

Добри практики 

 Насърчаването на включването на местни фирми в регионални клъстери е 

изключително ефективен подход, доколкото подпомага развитието на връзките 

на местните фирми с взаимосвързани фирми и институции на регионално ниво. 

 Подпомагането на проекти за енергийната ефективност и електрическата 

мобилност е добра практика и има потенциал да се превърне в един от 

двигателите за икономическия растеж за осигуряване на заетост и растеж на 

територията. 
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Приложения................. 


