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АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-ПОПОВО” 

Удължава се срока на втори прием на проектни предложения  по проце-
дура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.454 по мярка 6.4 „Инвестиции в под-
крепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ - Попово, като новият 
краен срок за кандидатстване е: 17:00 часа на 30.11.2021 г. Бюджетът за вто-
рия прием е остатъчните средства /21 048,14 лв./ след приключване на пър-
вия прием. Проектните предложения по процедура се подават по електронен 
път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средства-
та от ЕС в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg. 

Продължава приема на проекти по мярка 21 „Съхраняване и развитие на 
местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство 
на територията на МИГ - Попово“ от СВОМР на МИГ – Попово с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.487. Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 30.07.2021 г.

Всички необходими документи за кандидатстване по двете процедури са 
публикувани на интернет страницата на сдружението – www.mig-popovo.com, 
както и в ИСУН 2020.

С Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014-2020 информира 
МИГ за възможността за допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено 
от общности местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г., както следва:

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 
(ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по 
подхода Водено от общностите местно  развитие  (ВОМР),  които  могат  да  
бъдат  ползвани  през  преходния  период  на Програмата. Те са предназначени  
за осигуряване на финансов  ресурс за  подготовка на Стратегията за Воде-
но от общностите местно развитие (СВОМР) за следващия програмен период, 
както и за увеличаване на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия 
за ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 го-
дина. Допълнителните  средства  се  предоставят  във  връзка  с  изпълнение  
на  Регламент  (ЕС) 2020/2220  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  
23  декември  2020  година  за определяне на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането от Европейския земеделски  фонд за развитие на сел-
ските  райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, 

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ - ПОПОВО
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(ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прила-
гането  през  2021  г.  и  2022  г.  и  Регламент  (ЕС)  №  1308/2013  по  отноше-
ние  на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да канди-
датства е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 
19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и попу-
ляризиране на стратегии за ВОМР“. 

Във  връзка с възможността за увеличение на бюджета на изпълняваната 
към момента Стратегия за ВОМР от МИГ – Попово  за операции по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общности-
те местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , фи-
нансирани от ЕЗФРС и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегии за ВОМР“  МИГ – Попово е провела процедура за изменение на 
одобрената СВОМР. 

През месец май 2021 г. се проведе общественото обсъждане във връзка с 
предложението на УС за увеличаване на финансовия ресурс на СВОМР на МИГ 
– Попово, както следва:

На 18.05.2021 г. от  10.30 часа в конферентната зала на НЧ „Св. Св Кирил 
и Методий“, гр. Попово се проведе общо събрание на Сдружение „Местна 
инициативна група – Попово“ при следният дневен ред, предварително обявен 
в поканата за свикване:

1. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове от ОС.
2. Преизбиране на УС.
3. Вземане на решение за промяна на одобрената Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово във връзка с 
осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване 
бюджета на изпълняващите се стратегии.

4. Вземане на решение за изменение и допълнение в одобрените дейности 
и разходи за 2021 година, съгласно заповед РД 09-301 от 30.03.2021 г. на ръ-
ководителя на УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. 

5. Разни.
Общото събрание единодушно прие решението за промяна на одобре-

ната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на 
МИГ-Попово във връзка с осигуряване на допълнително финансиране по под-
хода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии. Необхо-
димите документи за промяната на одобрената Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие за територията на МИГ-Попово са изпратени към УО на 
ПРСР. Предстои сключване на допълнително споразумение към Споразумение 
РД 50-142/21.10.2016 г. 

В периода 13-16 юни 2021 г. се проведоха 4 еднодневни обучения на екипа 
и членовете на колективния върховен орган (Общо събрание) на Местна ини-
циативна група  – Попово (МИГ - Попово).

В обучението взеха участие 10 лица, представители на колективния упра-
вляващ орган и колективния върховен орган на сдружението. Обученията бяха 
на следните теми:

Организиране и провеждане на уебинари – уеб базирани семинари, струк-
турирано в следните модули:

    • Модул 1 – Основна характеристика на система за уебинари

ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО“

Стратегия за ВОМР на МИГ - Попово

Подмерки Актуален
Бюджет

Предложение 
за промяна

Общ бюджет 
СВОМР след 
промяната

4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ 1 000 000,00 лв. 252 304,45 лв. 1 252 304,45 лв.

4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ 200 000,00 лв. 0,00 лв. 200 000,00 лв.

6.4„Инвестиции в подкрепа на неземедел-
ски дейности“ 600 000,00 лв. 0,00 лв. 600 000,00 лв.

7.2„Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструктура“

1 000 000,00 лв 446 695,55 лв. 1 446 695,55 лв.

7.5.„Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“

70 000,00 лв. 100 000,00 лв. 170 000,00 лв.

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

50 000,00 лв. 0,00 лв. 50 000,00 лв.

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

13 745,00 лв. 0,00 лв. 13 745,00 лв.

Общо за СВОМР 2 933 745,00 лв. 799 000,00 лв. 3 732 745,00 лв.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО
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    • Модул 2 – Технически изисквания за провеждане на уебинари
    • Модул 3 – Роли на членовете на екипа, организиращ уебинар  
    • Модул 4  – Как да изберем подходящ софтуер за уебинар. Работа с:
* Zoom
* Teams
* Trello
* Mural
* Slack
* Google Drive
* Mentimeter
* Dropbox
* Друго: Viber

За участниците в обучението беше осигурена зала, кафе-паузи, обяд, кон-
сумативи и лектор.

В периода 22-23 юни 2021 г.  в конферентна зала на НЧ „Св.св.Кирил и 
Методий“ гр.Попово се проведоха 2 обучения на местни лидери. Във всяко от 
обученията взеха участие по 10 лица, представители на стопанския, нестопан-
ския и публичния сектор. 

Логистиката на обучението включваше осигуряване на: кафе паузи, зала, 
обяд, лектор и консумативи. Всеки участник в обучението получи лична папка 
с материали от обучението. 

Обучението беше проведено в изпълнение на задълженията на МИГ, съ-
гласно  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 операции, включител-
но поощряване на способностите им за управление на проекти и член 62 от 
Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., съгласно 
който МИГ е длъжна да  информира и подпомага подготовката на проекти на 
потенциалните кандидати.

Програмата  на обучението включваше теоретична подготовка и практи-
чески занятия с фокус върху управлението и отчетността на проекти по Страте-
гията за ВОМР за територията на МИГ-Попово в ИСУН и включваше 2 модула:

    • Модул 1 – Ред и начин за осъществяване на предварителна проверка 
и последващ контрол във връзка с провеждане на  обществени поръчки, фи-
нансирани от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция по ПРСР 2014-2020 г.

    • Модул 2 – Ред и начин за провеждане на процедура за избор с пуб-
лична покана по реда на ЗУСЕСИФ и постановление № 160 на МС от 2016 г.

Обученията имаха за цел придобиване на знания и практически умения от 
участниците за ефективно управление, изпълнение и отчитане на проект по 
СВОМР чрез ИСУН 2020.  

На 19 май 2021 г. в гр. Панагюрище се проведе общо събрание на Асоциа-
ция „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ при следния дневен ред:

1.     Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „Асоциация Бъл-
гарска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.

2.     Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „Асоциация Българска 
национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.

3.     Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 го-
дина и освобождаване на членовете му от финансова отговорност

4.     Представяне на отчет за работата на СНЦ „Асоциация Българска нацио-

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА
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НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В СИСТЕМАТА ИСУН 2020

нална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 – 2021 г.
5. Докладване, обсъждане и приемане на промени в Устава на сдружението
6. Прием на нови членове
7. Избор на Управителен съвет 
8. Избор на Председател на Управителния съвет
9. Разни
Представители от страна на МИГ – Попово на общото събрание бяха г-н 

Ивайло Иванов – Председател на УС на Сдружение „МИГ-Попово“ и г-жа Ма-
гдалена Радева – изпълнителен директор на Сдружение „МИГ-Попово“. Г-жа 
Магдалена Радева бе преизбрана за член на управителния съвет на „Асоциация 
Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

• Извършена е актуализация в модул „Потребители“ на ИСУН. С новата 
функционалност на модула достъпът на представители на МИГ и МИРГ е кон-
кретизиран само до информацията и процедурите на съответния МИГ/МИРГ. 
По този начин служителите на МИГ/МИРГ ще могат да обявяват процедури 
само от името на конкретната организация, като сме се съобразили с желание-
то на колегите и сме осигурили и достъп на всеки от посочените потребители 
за преглед на процедурите на своите колеги, без такъв да е наличен за проце-
дурите на съответния управляващ орган. Също така, с новата функционалност 
на системата и с новите права за достъп потребителите от МИГ/МИРГ ще имат 
възможност за преглед във вътрешната среда на системата на договорите и 
подадените отчети на своите бенефициенти, като по този начин улесняваме 
достъпът ви до проектите изпълнявани на вашата територия без да е необходи-
мо (както е досега) да се създават индивидуални кодове за достъп от бенефи-
циентите в техния модул за отчитане;

• В модул „Оценителни сесии“, раздел „Проектни предложение“, в допъл-
нение към съществуващата функционалност за „Автоматична версия на ПП“ е 
добавена възможност за автоматично създаване на нова версия на проектни 
предложения с промяна в полета „Категория/статус на предприятието“, „Код на 
организацията по КИД 2008“ и „Код на проекта по КИД 2008“ от формуляра за 
кандидатстване посредством зареждане на информацията от шаблон в Excel. 
По този начин потребителите бързо и лесно могат да направят изменения към 
съществуващите формуляри за кандидатстване без да е необходима индиви-
дуална корекция във всеки от тях;

• Оптимизирана е работата на модул „Оценителни сесии“, като в процеса 
на обобщаване на оценките е подобрено бързодействието на системата;

• В модул „Договори“ е осигурена възможност за едновременно въвеждане 

на един или повече външни верификатори към набор от договори за предоста-
вяне на БФП. Посочената функционалност улеснява работата на потребителите 
при въвеждането на външни верификатори, като така не се изисква достъпване 
на всеки договор и индивидуално присъединяване на външни верификатори;

• В модул „Договори“, при изменение/ промяна (включително и частично/а) 
е създадена възможност за редактиране на поле „Допълнителна информация 
необходима за оценка на проектното предложение/ информацията“ от структу-
рирания формуляр в Договора;

• В модул „Проектни предложения“, подмодул „Преглед на комуникация 
с кандидати“ и в модул „Договори“, подмодул „Кореспонденция“ е създадена 
възможност за анулиране на погрешно изпратена комуникация с кандидата/
бенефициента, като се запазва и съответната одитна следа за извършеното 
действие;

• В модул „Е-управление на проекти“, раздел „Финансов отчет“ е въведена 
автоматизация при изчисляването на съотношението БФП/Собствено финанси-
ране за всяка фактура, като въз основа на заложения по съответния бюджетен 
ред процент, с който се финансира определен разход, потребителят въвежда 
единствено общата стойност на дадената фактура, а системата автоматично я 
разпределя между БФП и Собствено финансиране;

• В модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Мониторинг на 
пакети отчетни документи“, в раздел „Верифицирани индикатори“ е добавена 
възможност за улеснено верифициране на отчетените индикатор по аналогия 
на промените извършени в раздел „Верифицирани“;

• В модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на 
верифицирани суми на ниво РОД“, раздел „Коригирани верифицирани РОД“ 
и подмодул „Препотвърждаване на верифицирани суми на ниво РОД“, раз-
дел „Препотвърдени верифицирани РОД“ е добавена възможност за експорт в 
Excel на съответните таблици;

• В модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Мониторинг на 
пакети отчетни документи“ е осигурена възможност за насочването на кон-
тролен лист към потребител от друга администрация. Посочената възможност 
следва да се използва в случай, че ваши колеги от други организации ви под-
помагат при проверката на подадени отчетни документи. Промяната е прило-
жима за всички видове контролни листове;

• В модул „Наблюдение“, „Справка за време на верификация“ е добавена 
колона „Дата на верификация“, като по този начин потребителите получават 
допълнителна информация за Исканията за плащане за посочения от тях пе-
риод;

• В модул „Наблюдение“, „Справка индикатори“ е добавена разбивка по 
пол за приложимите индикатори, като по този начин потребителите ще могат 
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да извлекат нужната подробна информация за всеки индикатор, отчитан с раз-
бивка по пол. В допълнение, в справката вече не се визуализира информация 
за анулираните по съответния договор индикатори;

• В модул „Наблюдение“ е добавена нова справка „Проектни предложе-
ния“, която подпомага прегледа и анализа на получените проектни предложе-
ния;

• В Публичния модул на системата, при избор на справка “Open data” по-
требителят има възможност да види структурата на данните на сваления .xml 
файл;

Стартира приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., става ясно от 
сайта на (Информационна система за управление и наблюдение на средствата 
от ЕС в България) ИСУН. Проектни предложения ще се подават до 17:30 ч. на 23 
юли 2021 г.

Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв. Минималният 
размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният  – до  2 933 
700  лв.

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно 
и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности 
в чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и 
„Етеричномаслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за 
напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства. В 
изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, 
ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване 
качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за 
производство на биологична продукция.

Подмярката за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието 
в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните 
материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови 
технологии в производството и модернизация на физическия капитал и 
повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за 
предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Чрез нея 
се цели още повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства 
и/или опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на 
Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, 
насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани, подобряване 
качеството на произвежданите земеделски продукти и осигуряване на 
възможностите за производство на биологични земеделски продукти.


