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ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО

В периода 22.05.2018 г. – 26.06.2018 г. Местна инициативна група – Попово 
обяви прием за приемане на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкре-
па за инвестиции в земеделски стопанства“, процедура №BG06RDNP001-19.005 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
ЕС в България (ИСУН 2020).

По процедурата бяха подадени седем проектни предложения:

Кандидат Име на проект Регистрационен 
№

Дата и 
час на 

регистрация

Общ стойност 
на проекта 

в лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ размер на 
съфинансиране 

лв.

ЕЛИТ С2 ООД

„Модернизация 
на физическия 

капитал и прилагане 
на иновативни 
технологии в 
земеделското 

стопанство на „Елит 
С2“ ООД гр. Попово“

BG06RDNP001
-19.005-0001

22.05.2018 
12:39 346 498,00 173249,00 173249,00

ЕТ ВАНКО - 
ИВАН РАЙКОВ 

Модернизиране 
на земеделското 
стопанство на ЕТ 
„ВАНКО – Иван 

Райков“ чрез 
закупуване на 

земеделска техника“

BG06RDNP001
-19.005-0002

23.05.2018 
19:37 371800,00 185900,00 185900,00

ЕЛЕНА ГРУП 
ЕООД

„Модернизиране 
на земеделското 

стопанство на 
„Елена груп“ 

ЕООД и прилагане 
на иновативни 

технологии“

BG06RDNP001
-19.005-0003

01.06.2018 
12:16 390000,00 195000,00 195000,00

Кооперация 
ХАН КАРДАМ 

- 91

Модернизиране 
на земеделското 

стопанство на 
Кооперация "ХАН 

КАРДАМ - 91" 
и прилагане на 

иновации

BG06RDNP001
-19.005-0004

08.06.2018 
11:38 262800,00 131400,00 131400,00



2

ПР Назначената със заповед № 2/27.06.2018 г. на председателя на УС              
на МИГ – Попово Комисия за подбор на проектни предложения по процедура            
№ BG06RDNP001-19.005 - МИГ Попово Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции 
в земеделски стопанства“ приключи работа на 20.08.2018 г. Цялата документа-
цията по проведената процедурата е представена в ДФЗ-РА за проверка.

Кандидат Име на проект Регистрационен 
№

Дата и 
час на 

регистрация

Общ стойност 
на проекта 

в лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ размер на 
съфинансиране 

лв.

Ем Енд Ес 
Трейд Консулт 

ООД

„Модернизация 
и иновативни 
технологии в 
земеделското 
стопанство на 

„Ем Енд Ес Трейд 
Консулт“ ООД“

BG06RDNP001
-19.005-0005

12.06.2018 
19:05 390000,00 195000,17 195000,16

ЗП Иван 
Пламенов 

Иванов

„ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА ЗА 
МОДЕРНИЗИРАНЕ 

НА СТОПАНСТВОТО  
НА ЗП ИВАН 
ПЛАМЕНОВ 

ИВАНОВ“

BG06RDNP001
-19.005-0006

25.06.2018 
12:35 368870,32 184435,16 184435,16

ЕТ "АГРО - М 
- ДРАГОМИР 

ДОНЧЕВ"

Закупуване на 
Трактор Valtra S 394 

Smart Touch

BG06RDNP001
-19.005-0007

26.06.2018 
11:43 387254,34 193627,17 193627,17
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В периода 22.05.2018 г. – 26.06.2018 г. Местна инициативна група – Попо-
во обяви прием за приемане на проектни предложения по подмярка 4.2. „Ин-
вестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, процедура 
№BG06RDNP001-19.006 чрез Информационната система за управление и на-
блюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). По процедурата не бяха 
получени проектни предложения.

В периода 18.06.2018 г. – 20.07.2018 г. Местна инициативна група – Попо-
во обяви прием за приемане на проектни предложения по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“, процедура № BG06RDNP001-19.020 чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 
България (ИСУН 2020).

По процедурата бяха получени 2 проектни предложения.

Кандидат Име на проект Регистрационен 
№

Дата и час на 
регистрация

Общ стойност 
на проекта 

в лв.

Общ размер 
на БФП в лв.

Общ размер на 
съфинансиране 

лв.

ОБЩИНА 
ПОПОВО

"Реконструкция 
на южна трибуна 

(сектор В) в Спортен 
комплекс - парк 

„Градска градина”, 
гр. Попово"

BG06RDNP001
-19.020-0001

20.07.2018 
13:30 387339,15 лв 387339,15 лв 0,0 лв.

ОБЩИНА 
ПОПОВО

"Осигуряване на 
достъпна среда 
в обществена 

сграда, в която се 
предоставят услуги 
за населението от 

Дирекция "Социално 
подпомагане" гр. 

Попово и Дирекция 
"Бюро по труда" 

гр. Попово"

BG06RDNP001
-19.020-0002

20.07.2018 
13:35 95332,51 лв. 95332,51 лв. 0,0 лв.
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Комисията за подбор на 
проектни предложения по про-
цедура №BG06RDNP001-19.020 
- МИГ – Попово Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването 
на всички видове малка по ма-
щаби инфраструктура“, назна-
чена с Заповед № 3/27.06.2018 г. 
на изпълнителният директор на 

МИГ – Попово приключи работа на 13.09.2018 г. Цялата документацията по про-
ведената процедурата е представена в ДФЗ-РА за проверка.

ПРЕДСТОЯЩО
 
В началото на месец септември МЗХГ отвори прием по мярка 6.4.1. „Ин-

вестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 07.12.2018 г. Допустими кандидати: физически лица, 
регистрирани по Закона за занаятите, земеделски стопани или микропредприя-
тия. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. 
(10 000 евро). Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 
левовата равностойност на 1 173 480 лв. (600 000 евро). Финансовата помощ 
за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи. 
Проектните предложения по процедура се подават изцяло по електронен път 
чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

След подготовка на насоки за кандидатстване, покана по мярката, при-
ложения към условията за кандидатстване, документи за информация и при-
ложения към условията за изпълнение, МИГ – Попово ще обяви прием и по 
тази мярка, съгласно индикативен график за прием на проекти за 2018 г. Всички 
необходими документи ще бъдат публикувани на сайта на сдружението – www.
mig-popovo.com, както и в ИСУН2020. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ 
И ПУБЛИЧНОСТ НА СВОМР НА МИГ – ПОПОВО

На 27.09.2018 г. и 28.09.2018 г. в конферентната зала на бистро „Попово 
Инн” Сдружение „МИГ – Попово“ проведе двудневно обучение за местни лиде-
ри на тема: „Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията 
за ВОМР за територията на МИГ – Попово в ИСУН“. 

Обучението бе планирано и проведено с цел изпълнение на задълженията 
на МИГ произтичащи от член 34 от Регламент (ЕС) №1303/201, съгласно който 
задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР включват изграждане 
на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на опера-
ции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти и 
член 62 от Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. вме-
няващ задължения на МИГ да информира и подпомага подготовката на проекти 
на потенциалните кандидати.
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НОВИНИ ОТ МИГ – ПОПОВО

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и 
дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза 
„Местна инициативна група – Попово“ на 27.09.2018 г. се проведе общо събра-
ние на Сдружение „МИГ – Попово“. 

Съгласно изискванията на Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ на общото 
събрание бе разгледано и одобрено Заявление за одобрение на планирани 
дейности и разходи за 2019 г. на МИГ – Попово. Заявлението бе изпратено за 
одобрение от УО на ПРСР 2014-2020 г.
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ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ 

 
До Сдружение “МИГ – Попово”

С настоящата заявка бих желал/а да бъде организирана консултация, 
в която да бъда включен/а и за провеждането на която да получа потвърж-
дение минимум 10 дни предварително.

1. Темата/ите на консултацията, от която се интересувам е/са:
	Кандидатстване с проекти по мерките от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Попово“.
	Друго /моля опишете какво/

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

................

2. Най-удбно време за мен за участие в консултацията е:
	През уикенда;
	Делнични дни след 17:30 часа;
	Нямам претенции.

3. Предпочитана продължителност на консултацията:
	1 час;
	2-4 часа;
	1 ден;
	2 или повее дни.

4. Желая да получа материали предварително:
	Да, за да се запозная преди консултацията;
	Не, предпочитам да такива на място в деня на консултацията.

5. Изпратете предизвестие за консултацията към:

С уважение,

.......................................

Име, фамилия

Адрес за 
кореспонденция

тел./GSM

e-mail
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ИМАТЕ ДУМАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БЮЛЕТИНА

1. Задайте въпрос:

……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................

2. Кажете Вашето мнение:

……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................

3. Направете предложение, свързано с изпълнението на СВОМР:

……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………....................

Изпратете приложението на адрес:
7800 гр. Попово, пл. Ал. Стамболийски 2, ет.4
или на е-майл: office@mig-popovo.com


