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ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

На 16.04.2018 г. се проведе управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група – 
Попово“ на който основна точка беше актуализация на индикативната годишна програма за прием 
на проекти, както и одобряване обяви за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР 

на МИГ - Попово, насоки и образци 
на документи за кандидатстване по 
мерки 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“, 4.2 „Инвес-
тиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти“ и 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“.

На 15.05.2018 г. се проведе 
управителен съвет на Сдружение 
„Местна инициативна група – Попо-
во“, на който беше актуализирана 
индикативната годишна програма за 
прием на проекти.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
На Сдружение „МИГ - Попово “ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
2018 година

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Развитие на конкурентоспособността на селските райони; съз-
даване на заетост

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 
ПМС № 107/2014 г.

Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 
предложения

Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв. 600 000 лв.

Допустими кандидати

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като 
еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 
Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, как-
то и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Извлечение
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Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Примерни допустими дейности Инвестиции в неземеделски дейности

Категории допустими дейности Материални и нематериални инвестиции за създаване и разви-
тие на неземеделски дейности в селските райони

Максимален % на съфинансиране 70%

Дата на обяване на процедурата Септември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни 
предложения Декември 2018 г.

Представлява ли процедурата част 
от нея

Държавна помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за проект /лв./

Минимален 
размер

Левовата равностойност на
10 000 евро

Максимален 
размер

Левовата равностойност на
200 000 евро

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфраструктура.

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Подобряване на туристическата привликателност на 
територията и повишаване качеството на живот на местната 
общност.

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 
ПМС № 107/2014 г.

Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 
предложения

Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв. 70 000 лв.

Допустими кандидати Община Попово;
Юридически лица с нестопанска цел.

Примерни допустими дейности

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръже-
ния за туристически атракции, които са свързани с местното 
природно, културно и/или историческо наследство и предоста-
вящи услуги с познавателна или образователна цел;
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръже-
ния за туристическа инфраструктура (информационни табели 
и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръ-
жения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
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Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфраструктура.

Максимален % на съфинансиране 100% от общите допустими разходи запроекти негенериращи 
приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;

Дата на обяване на процедурата Декември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни 
предложения Декември 2018 г.

Представлява ли процедурата част 
от нея

Държавна помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за проект /лв./

Минимален 
размер

Левовата равностойност на
5 000 евро

Максимален 
размер

Левовата равностойност на
200 000 евро

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на 
местното културно наследство на територията на МИГ - Попово“

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Повишаване качеството на живот на хората от територията на 
МИГ - Попово чрез развитие и обогатяване на културната иден-
тичност и традиции.

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл. 3 от 
ПМС № 107/2014 г.

Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 
предложения

Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв. 50 000 лв.

Допустими кандидати
Община Попово; Юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. и МИГ 
- Попово; Читалища, регистрирани по Закона за народните чита-
лища; Общински музей; Училища и детски градини.

Примерни допустими дейности

Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които 
водят до изследване, поддържане, възстановяване, популяризи-
ране и подобряване на културното наследство; Подготовка и орга-
низация на местни културни събития, като фолклорни празници и 
събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.; Проучвания и изра-
ботване  на  материали във  връзка с идентификация и/или доку-
ментиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от 
нематериалното културно наследство; Създаване, съхраняване 
или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки; 
Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на 
автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на праз-
ници, обичаи и храни;
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Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на 
местното културно наследство на територията на МИГ - Попово“

Категории допустими дейности

Допустими разходи: Възнаграждения за физически лица, за дейнос-
ти пряко свързани с изпълнението на проекта; Разходи за организира-
не на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и 
нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в стра-
ната; Разходи за материали, консумативи; Разходи за закупуване на 
оборудване  – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи; 
Разходи за външни услуги; Наем на помещения и апаратура; Разходи 
за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.; Раз-
ходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;

Максимален % на съфинансиране 100 % от общите допустими разходи запроекти негенериращи приходи и 
70% - за проекти, генериращи приходи;

Дата на обяване на процедурата Декември 2018 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения Декември 2018 г.

Представлява ли процедурата 
част от нея

Държавна помощ да

Минимална помощ да

Размер на БФП за проект /лв./
Минимален размер Левовата равностойност на

500 евро

Максимален размер Левовата равностойност на
200 000 евро

Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския 
потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ - Попово“

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Да доведе до положителна промяна в социално-икономическото 
положение на територията, като например висока степен на 
заетост, по-ниска степен на бедност и по-голямо социално 
приобщаване.

Вид на процедурата за предоставяне 
на БФП по чл.3 от ПМС № 107/2014 г. Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 
предложения

Не

Общ размер на БФП по процедурата 
/лв. 13 745 лв.

Допустими кандидати
Община Попово;

Юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. и МИГ - Попово; 
Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

Примерни допустими дейности

В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна фи-
нансова помощ за материални и нематериални инвестиции за 
следните  дейности:
1. Аналитични дейности:
2. Дейности, свързани с взаимно обучение, осведоменост и раз-
пространение на информация:
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Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския 
потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ - Попово“

Примерни допустими дейности

3. Подкрепа по отношение на:
- действия за изграждане на местен капацитет за развиване, на-
сърчаване и подпомагане на прилагането на политиката по зае-
тостта и социалните въпроси на ЕС;
- Създаване на Клубове  (работилници  по интереси) за развитие 
на предприемачеството и на малкия бизнес, така че в реална сре-
да да бъдат подпомагани иновативните предприемачи и земедел-
ски стопани да предават своя опит и да се подобрят веригите на 
добавена стойност в селските райони, като се акцентира по-специ-
ално на смяната на поколенията в селскостопанския сектор.

Категории допустими дейности

Допустими разходи: Възнаграждения за физически лица, за дей-
ности пряко свързани с изпълнението на проекта; Разходи за орга-
низиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни 
разходи и нощувки, съгласно действащите Наредба за команди-
ровките в страната;
Разходи за материали, консумативи; Разходи за закупуване на 
оборудване  – до 15 % от общата стойност на допустимите разхо-
ди; Разходи за външни услуги; Наем на помещения и апаратура; 
Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, пла-
кати и др.; Разходи за организиране на семинари, срещи и други 
подобни;

Максимален % на съфинансиране 100 % от общите допустими разходи запроекти негенериращи 
приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;

Дата на обяване на процедурата Декември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни 
предложения Декември 2018 г.

Представлява ли процедурата част 
от нея

Държавна помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за проект /лв./

Минимален 
размер

Левовата равностойност на
500 евро

Максимален 
размер

Левовата равностойност на
200 000 евро

Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакетът с 
документи, както и всяка друга информация относно кандидатстването с 
проектни предложения към Стратегията за водено от общностите мест-
но развитие на Сдружение „МИГ - Попово“, може да намерите на интернет 
страницата на МИГ: www.mig-popovo.com

Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персона-
лът на МИГ - Попово предоставя консултации на потенциалните бенефициенти към  
Стратегията.
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ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО 
обявява прием на проектни предложения към Стратегията за водено 

от общностите местно развитие за територията на МИГ - Попово  

по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“

Местна инициативна група – Попово обявява прием на проектни предложения към 
стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ - Попово по 
подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“. Приемът е първи по подмярката. Подкрепата се 
предоставя за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване 
на икономическата устойчивост и резултати на земеделските стопанства. 

Допустими кандидати са:
-  Регистрирани земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските 

производители, с минимален стандартен производствен обем на стопанството не бъде по-малко от 
8 000 евро;

- Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът едноличен търговец и ЮЛ има 
седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ - Попово, която покрива 
територията в административните граници на община Попово;

-  Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ - Попово.
Общият финансов ресурс по процедурата е в размер на 1 000 000 лева.
Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро. 
Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.
Интензитет на финансовата помощ – 50 % от общата стойността на допустимите разходи на 

проекта.
Важна част от дейностите на местната инициативна група е предоставянето на безвъзмездни 

консултации на допустимите получатели относно процеса по подготовка и изпълнение на проектите 
към мерките от стратегията, както и популяризирането на възможностите за финансиране, които може 
да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ - Попово на адрес: гр. Попово,              
пл. „Ал.Стамболийски“ 2, ет. 4, тел.: 0608 4 27 26; 0879 201 400.

Кандидатите подават документи в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg като 
началният срок е 22 май, а крайният – 17,00 часа на 26 юни 2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на сдружение 
„МИГ - Попово“ www.mig-popovo.com, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Местна инициативна група – Попово обявява прием на проектни предложения към 
стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ - Попово по 
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Приемът е 
първи по подмярката. Целта на мярката е инвестиционна подкрепа за модернизиране на физически 
активи на предприятията от преработващата промишленост, горското стопанство, дърводобива и 
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първичната преработка на дървесина с цел създаване на добавена стойност към земеделските 
продукти и осигуряване на заетост на територията.

Допустими кандидати са:
- Земеделски производители, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на 

земеделските производители; Минималния стандартен производствен обем на кандидатите 
земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

- Предприятия /Физически и Юридически лица/ регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

- Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът едноличен търговец и ЮЛ има 
седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ – Попово, която покрива 
територията в административните граници на община Попово.

-  Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.
Общият финансов ресурс по процедурата е в размер на 200 000 лева.
Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро. 
Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.
Интензитет на финансовата помощ – 50 % от общата стойността на допустимите разходи на 

проекта.
Важна част от дейностите на местната инициативна група е предоставянето на безвъзмездни 

консултации на допустимите получатели относно процеса по подготовка и изпълнение на проектите 
към мерките от стратегията, както и популяризирането на възможностите за финансиране, които може 
да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ - Попово на адрес: гр. Попово,                   
пл. „Ал. Стамболийски“ 2, ет. 4, тел.: 0608 4 27 26; 0879 201 400.

Кандидатите подават документи в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg като 
началният срок е 22 май, а крайният – 17,00 часа на 26 юни 2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на сдружение 
„МИГ - Попово“ www.mig-popovo.com, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Местна инициативна група – Попово обявява прием на проектни предложения към стратегията 
за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ - Попово по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“.

Допустими кандидати са:
- Община Попово.
Общият финансов ресурс по процедурата е в размер на 1 000 000 лева.
Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 10 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро. 
Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.
Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общата стойността на допустимите разходи 

на проекта.
Важна част от дейностите на местната инициативна група е предоставянето на безвъзмездни 

консултации на допустимите получатели относно процеса по подготовка и изпълнение на проектите 
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към мерките от стратегията, както и популяризирането на възможностите за финансиране, които 
може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ - Попово на адрес:                
гр. Попово, пл. „Ал.Стамболийски“ 2, ет. 4, тел.: 0608 4 27 26; 0879 201 400.

Кандидатите подават документи в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg като 
началният срок е 18 юни, а крайният – 17,00 часа на 20 юли 2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на сдружение 
„МИГ - Попово“ www.mig-popovo.com, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 
НА СВОМР НА МИГ - ПОПОВО 

На 24 и 25 април МИГ - Попово  проведе двудневно обучение на екипа и членовете на 
колективния върховен орган на тема: „Доброволчеството – възможност за активно участие в 
промяната на общността“.

На 28.05.2018 г. и 29.05.2018 г. в конферентната зала на бистро „Попово Инн“ Сдружение 
„МИГ - Попово“ проведе двудневно 
обучение за местни лидери на 
тема: „Подбор и одобрение на 
проектни предложения по мерките 
от СВОМР за територията на МИГ – 
Попово, включени в ИГРП за 2018 г. 
в ИСУН съгласно условията и реда 
на ПМС № 161 на МС от 4.07.2016 
г. за определяне на правила за 
координация между управляващите 
органи на програмите и местните 
инициативни групи, и местните 
инициативни рибарски групи във 
връзка с изпълнението на Подхода 
„Водено от общностите местно 
развитие“. 

НОВИНИ ОТ МИГ - ПОПОВО

На 16 май 2018 г. в гр. Ямбол се проведе общо събрание на Асоциация „Българска национална 
ЛИДЕР мрежа“. Сдружение МИГ - Попово бе представено от г-жа Магдалена Радева – изп.директор 
на МИГ - Попово и член на УС на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

В периода 4-7 юни се проведе международна конференция БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА 
ЛИДЕР/ ВОМР СЛЕД 2020 г., организирана съвместно от Министерство на земеделието, храните 
и горите, Европейска ЛИДЕР Асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Асоциация 
Българска Национална ЛИДЕР мрежа. МИГ - Попово бе представено на конференцията от г-н 
Ивайло Иванов – Председател на УС на МИГ - Попово и г-жа Магдалена Радева – изпълнителен 
директор на МИГ - Попово. Основни теми на конференцията бяха: Бъдещи насоки за развитие на 
селските райони; ЛИРЕД / ВОМР – настояще и бъдеще.


