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

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Към месец юни 2020 година  Местна инициативна група – Попово е получила  
заповеди за одобрение на три от общо четирите проведени в периода 2018 – 
2019 г. процедури  за подбор на проектни предложения по мерки от одобрената 
от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. стратегия за Водено от общностите местно развитие. Заповедите за 
одобрение са издадени от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” и се отна-
сят за приключили през 2018 и 2019 година процедури за прием:

    • Първи прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопан-
ства“ с 5 одобрени от МИГ проектни предложения по процедурата и сключване 
на договор с одобрено проектно предложение по процедурата, попаднало в из-
вадката за контрол във връзка с чл. 60, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. из-
дадена от Министерството на земеделието и храните на фирма „Ем Енд Ес Трейд 
Консулт“ ООД, проект „Модернизация и иновативни технологии в земеделското 
стопанство на „Ем Енд Ес Трейд Консулт“ ООД“;

    • Втори прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-
стопански продукти”, с 2  одобрени от МИГ проектни предложения по процеду-
рата и сключване на   договор за безвъзмездна финансова помощ с фирма „Бъл-
гарски био храни“ ЕООД, проект „Пускане в експлоатация  на цех за производство 
на флейковани и млени био храни“

На 29.04.2020 г. МИГ-Попово получи писмо и заповед от ДФЗ № 03-РД/962 
от 13.04.2020 г. за отказ на проведена процедура за подбор на проектни предло-
жения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.183 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“. По мярката ще бъде проведена нова процедура за 
прием на проектни предложения със срок за кандидатстване октомври – декем-
ври 2020 г.

Съгласно одобрените дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи раз-
ходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ-Попово“ за 
2020 г. ще бъдат проведени следните обучения:

    • Обучения на екипа, членовете на КВО и членовете на КУО на МИГ
Тема на обучението: Меки умения (Soft Skills),  обособени в три модула:
Модул 1 – Емоционална интелигентност;

ОДОБРЕНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ НА 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО ЗА 2020 Г.
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Модул 2 – Умения за презентиране;
Модул 3 – Управление на срещи.

     • Обучения на местни лидери 
Тема на обучението: Разработване, управление и отчетност на проекти по 

Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово в ИСУН 2020, структури-
рано в два модула:

Модул 1 - Разработване на проекти по Стратегията за ВОМР за територията 
на МИГ-Попово в ИСУН 2020.

Модул 2 - Управление и отчетност на проекти по Стратегията за ВОМР за 
територията на МИГ-Попово в ИСУН 2020.

На 25 и 26 юни 2020 г. в гр. Разлог Управляващият орган на ВОМР на Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите проведе информационно съби-
тие за всички МИГ-ове от страната с цел популяризиране на  подхода „Водено 
от общностите местно развитие“. На работната среща беше обсъден процеса 
на изпълнение на одобрените стратегии за местно развитие и добри практики. 
Представен бе напредъка по подхода и обменена  информация между Местни-
те инициативни групи (МИГ) за прилагането му на съответните територии, както 
и между Управляващите органи на програмите, прилагащи този подход, вкл. 
и с участието на Управляващи органи от останалите програми, финансирани 
със средства на ЕС, както и с участието на представители на ДФ „Земеделие“ - 
Разплащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към 
Министерския съвет.

На 26 юни 2020 г. в гр. Разлог се проведе общо събрание на Асоциация „Бъл-
гарска национална ЛИДЕР мрежа“ при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и Годишен доклад за 
дейността за 2019 г.

2. Обсъждане и приемане на план за дейността за 2020 г. 
3. Приемане на нови членове. 
4. Обсъждане на позиции по разработваните документи за следващия програ-

мен период.
5. Обсъждане на предложения за подобряване работата на сдружението.
6. Други.

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДХОДА ВОМР

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА 
МИГ-ПОПОВО ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020 Г.

№ 1 2 3

Наименование на 
процедурата

Подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“

Подмярка 6.4.„Инвес-
тиции в подкрепа на 
неземеделски дейнос-
ти“

Подмярка 7.5. Инвести-
ции за публично полз-
ване в инфраструктура 
за отдих, туристическа 
инфраструктура.

Цели на предоста-
вената БФП по 
процедурата

Насърчаване на соци-
алното приобщаване, 
намаляване на бед-
ността и икономическо 
развитие в селските 
райони

Развитие на конкурен-
тоспособността на сел-
ските райони; създава-
не на заетост

Подобряване на турис-
тическата привликател-
ност на територията и 
повишаване качеството 
на живот на местната 
общност.

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

Подбор на проектни 
предложения

Подбор на проектни 
предложения

Подбор на проектни 
предложения

Извършване на 
предварителен 
подбор на концеп-
ции за проектни 
предложения

Не Не Не

Общ размер на 
БФП по процеду-
рата  /лв./

517 328,34 лв. (разли-
ката между бюджета по 
мярката и стойността 
на финансовата помощ 
по одобрените от ДФЗ 
предложения  и тази 
по одобрените от МИГ 
проектни предложения, 
за които към момента 
на обявяване на приема 
няма решение за пре-
доставяне на финансо-
ва помощ от ДФЗ)

600 000 лв. 70 000 лв.

Допустими канди-
дати Община Попово

Земеделски стопани 
или микропредприя-
тия, регистрирани като 
еднолични търговци 
или юридически лица 
по Търговския закон, 
Закона за кооперации-
те или Закона за веро-
изповеданията, както и 
физически лица, реги-
стрирани по Закона за 
занаятите

Община Попово;
Юридически лица с 
нестопанска цел
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Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакета с докумен-
ти, както и всяка друга информация относно кандидатстването с проектни 
предложения към Стратегията за водено от общностите местно 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 персоналът на 
МИГ-Попово предоставя консултации на потенциалните бенефициенти към  Страте-
гията.

Министерство на земеделието, хра-
ните и горите (МЗХГ) публикува Ука-
зания на Управляващия орган (УО) на 
ПРСР 2014 – 2020 и на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) към бенефициенти-

те общини, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на 
страната. Част от Указанията се отнасят до местните инициативни групи (МИГ) във 
връзка с изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР).

Указанията са в сила до отмяна на извънредното положение и се отнасят до:
     1. Оценка на проектните предложения по ПРСР
     2. Изпълнение на проекти
     3. Искания за плащане, решения за налагане на финансови корекции, без-

лихвени заеми
     4. Мерки за информация и комуникация
Според Указанията на УО и ДФЗ, дейностите по информираност, публичност 

УКАЗАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ОБЩИНИ И МИГ ПО ПРСР 
2014-2020 ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

Примерни допус-
тими дейности

Строителство, рекон-
струкция и/или реха-
билитация на нови и 
съществуващи улици, 
тротоари и съоръжени-
ята и принадлежности-
те към тях в населени 
места; Изграждане, ре- 
конструкция, ремонт, 
оборудване и/или об-
завеждане на културна 
и спортна инфраструк-
тура и дейности по вер-
тикалната планировка и 
подобряване на приле-
жащите пространства;
Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, обо-
рудване и/или обза-
веждане на социална 
инфраструктура за пре-
доставяне на услуги, 
които не са част от про-
цеса на деинституцио-
нализация на деца или 
възрастни, вкючително 
транспортни средства.

Инвестиции в неземе-
делски дейности

Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и 
закупуване на съоръ-
жения за туристиче-
ски атракции, които са 
свързани с местното 
природно, културно 
и/или историческо 
наследство и пре-
доставящи услуги с 
познавателна или обра-
зователна цел
Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и 
закупуване на съоръ-
жения за туристическа 
инфраструктура (ин-
формационни табели 
и пътепоказатели за 
туристическите места и 
маршрути, съоръжения 
за безопасност, вело-
алеи и туристически 
пътеки).

Категории допус-
тими дейности

Закупуване или вземане 
на лизинг на нови ма-
шини и оборудване, об-
завеждане до пазарната 
цена на актива; Общи 
разходи, например хо-
норари на архитекти, 
инженери и консултан-
ти, хонорари, свързани 
с консултации относно 
екологичната и иконо-
мическата устойчивост; 
Нематериални инвести-
ции: придобиването или 
развитието на компютъ-
рен софтуер и придо-
биването на патенти, 
лицензи, авторски пра-
ва, търговски марки

Материални и немате-
риални инвестиции за 
създаване и развитие 
на неземеделски дей-
ности в селските райо-
ни

Максимален % на 
съфинансиране 100% 70%

100 % от общите допус- 
тими разходи за проек-
ти негенериращи при-
ходи и 70% - за  проек-  
ти, генериращи приходи;

Дата на обявяване 
на процедурата август 2020 г. октомври 2020 г. юли 2020 г.

Краен срок за  
подаване на 
проектни предло-
жения

октомври 2020 г. декември 2020 г. септември 2020 г.

Предста-
влява ли 
процеду-
рата част 
от нея

Дър-
жавна 
помощ

не не

Мини-
мална 
помощ

да да

Размер 
на БФП 
за про-
ект 
/лв./

Мини-
мален 
размер

Левовата равностойност 
на 10 000 евро

Левовата равностойност 
на 10 000 евро

Левовата равностой-
ност на 5 000 евро

Макси-
мален 
размер

Левовата равностойност 
на 200 000 евро

Левовата равностойност 
на 200 000 евро

Левовата равностой-
ност на 200 000 евро
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и обучение на МИГ във връзка с изпълнение на стратегиите за ВОМР следва да 
бъдат извършвани неприсъствено, като за целта се създадат необходимите ус-
ловия както за качественото им провеждане, така и за отчетността им. Възможно 
е изпълнението на дейности чрез видеоконферентна връзка, електронна корес-
понденция или друг вид електронна комуникация. Само по изключение с оглед 
характера на дейността такива събития следва да бъдат отложени. По възможност 
всички работни срещи, заседания на колективните върховни и колективните упра-
вителни органи на МИГ да се извършват неприсъствено, съобразно изискванията 
на устава на съответната МИГ.

УО и ДФЗ поясняват, че всички останали насоки (извън посочените в Указания-
та), указания и изисквания, свързани с кандидатстването и изпълнение на проекти 
по ПРСР 2014-2020 г. остават непроменени.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 
31.04.2020 г. показва:

    • 42.87 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните 
мерки, а 1 265 946 629 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);

      •  71.62 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, 
а  611 804 253 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

ДФЗ съобщи по-рано през месец април, че по данни от Годишния отчет на 
ДФЗ и Разплащателната агенция за 2019 г., който е одобрен от Министерски съ-
вет, през миналата година са подписани 1 378 договора по ПРСР 2014-2020, а 
изплатените средства са в размер на 844 340 088 лв.

Евродепутатите от COMAGRI гласуваха доклада за преходния регламент 
на ОСП. Какво предстои?

Комисията по Земеделие и развитие на селските райони към Европейския пар-
ламент (COMAGRI) прие доклада за т. нар. Преходен регламент за ОСП. Доклад-
чикът договори 27 компромисни изменения, обхващащи по-голямата част от вне-
сените 400 изменения. Вече е ясно, че новата ОСП няма да бъде приложена на 1 
януари 2021 г., поради което този законодателен акт е от съществено значение за 
гарантиране на продължаване на подкрепата за селскостопанския сектор. Макар 
че само бързото приемане може да облекчи несигурността пред стопаните.

Това се посочва в информация на COMAGRI за резултатите от вчерашното 
гласуване. В първата си сесия за дистанционно гласуване на 28 април 2020 г. 

законодателите на COMAGRI постигнаха споразумение, което ще гарантира, че 
плащанията на земеделските стопани продължават да текат, дори без сделка за 
реформа на ОСП.

Българският евродепутат Атидже Алиева-Вели, която е член на COMAGRI спо-
дели за НСМ, че докладът е подкрепен с пълно мнозинство и с голяма подкрепа 
е даден и мандат за започване на преговори със Съвета на ЕС. Тя посочи част от 
основните промени, от голямо значение за България:

• „запазване на схемата за преходната национална помощ за периода на 
преходния регламент, без промяна на нивото на подкрепа към 2020;

• запазване на преходното компенсаторно плащане, което получават 
фермери, които са отпаднали от обхвата за необлагодетелствани райони 
през целия преходен период;

• прие се изменение, което предвижда, че понасянето на най-малко 20% 
загуби, вместо 30%, както бе предложено първоначално от Комисията, е доста-
тъчно за да задейства изплащането на обезщетения във връзка с управлението 
на рисковете;

• предпазна мярка, която дава възможност за удължаване на срока на пре-
ходния период, ако това е необходимо, до 31 декември 2022.“

Евродепутат Атидже Алиева-Вели очаква „преговорите със Съвета да започнат 
възможно най-скоро и се надяваме на продуктивни дискусии и бързо постигане 
на споразумение.“

43 % Е УСВОЯВАНЕТО ПО ВСИЧКИ МЕРКИ НА ПРСР 2014-2020 Г. КЪМ 
КРАЯ НА АПРИЛ 2020 Г.

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) СЛЕД 2020 ГОДИНА
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„Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските ра-
йони с 15 милиарда евро, за да се подпомогне на селските райони да извършат 
необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за 
постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично 
разнообразие и така наречената стратегия „Oт фермата до трапезата“.

Това се посочва е прессъобщението на Европейската комисия (ЕК), отразява-
що представеното на 27 май 2020 г. предложение за мащабен план за възстано-
вяване. ЕК предложи да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ 
названието NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен, модерен и прера-
ботен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната 
си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, 
необходими, за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната 
устойчивост.

Бюджетът за ОСП в новопредложената Многогодишна финансова рамка на ЕС 
възлиза на 348,3 млрд. € , от които  258,3 млрд. € за Първи стълб и 90 млрд. € 
за Втори стълб.

Новото предложение на ЕК обаче все още представлява намаление с около 
10% в сравнение с разходите на ЕЗФРСР за текущия програмен период.

Представената миналата седмица от ЕК стратегия „Oт фермата до трапезата“, 
е новата забележителна политика на ЕС в областта на храните, съставена от 27 
действия, които ще имат за цел европейската хранителна система да стане глоба-
лен стандарт за устойчивост.

Постигането до юли месец на бързо политическо споразумение относно 
NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. на равнището 

на Европейския 
съвет е необходи-
мо, за да се даде 
нова динамика на 
възстановяването 
и предоставяне 
на ЕС мощен ин-
струмент за съжи-

 вяване на иконо-
миката, се посоч-
ва още в прессъ-
общението на ЕК.

15 МИЛИАРДА € ПОВЕЧЕ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДЛОЖИ ЕК


