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

ГРУПА - ПОПОВО

На 15.07.2020 г. стартира прием на проекти по мярка 7.5 „ Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. 
от СВОМР на Местна инициативна група – Попово  (МИГ-Попово). Проектните 
предложения по процедура се подават по електронен път чрез Информацион-
на система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-
2020 г. (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg. Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 
20.09.2020 г. 

В периода 8-10 юли 2020 г. в конферентната зала на НЧ „Св.св.Кирил и 
Методий“, гр.Попово се проведе обучение на екипа и членовете на колектив-
ния върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група  – Попово 
(МИГ - Попово)  на тема „Меки умения (Soft Skills)”.

В обучението взеха участие 10 лица, представители на колективния упра-
вляващ орган и колективния върховен орган на сдружението. Самото обучение 
беше разделено на 3 модула:

    • Модул 1: Емоционална интелигентност;

    • Модул 2 – Умения за презентиране;

    • Модул 3 – Управление на срещи.

Обучението в серия от модули има-
ше за цел да повиши бизнес културата 
и качествата (меките умения) на пред-
ставителите на екипа и върховния ко-
лективен орган на МИГ – Попово. Чрез 
култивиране на все по-високо ниво на 
меки умения сред тези представители 
ще се допринесе за успеха на органи-
зацията, вземаща участие в събитията 
за популяризиране на прилагането на 

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

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО
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стратегията за Водено от общностите местно развитие и така организацията ще 
остави своя отпечатък сред местната общност.

За участниците в обучението беше осигурена зала, кафе-паузи, обяд, кон-
сумативи. Лектор на обучението бе госпожа Снежана Костадинова, представи-
тел на фирмата изпълнител АКГ „Ай Си Джи“ гр. София.

В периода 14-15 юли 2020 г.  в кон-
ферентна зала „Димо Коларов“ при Дом 
на културата, община Попово се проведе 
обучение на местни лидери на тема „Раз-
работване, управление и отчетност на про-
екти по Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие  за територията на 
Местна инициативна група - Попово в Ин-
формационната система за управление и 
наблюдение на европейските структурни и 
инвестиционни фондове в България ИСУН 

2020“. В обучението взеха участие 20 лица. 
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, съгласно  
член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201,  съгласно който задачите на МИГ по при-
лагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните 
участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване 
на способностите им за управление на проекти и член 62 от Глава четвърта, раз-
дел 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 практически 
занятия с фокус върху управлението и отчетността на проекти по Стратегията за 
ВОМР за територията на МИГ-Попово в ИСУН и включваше 2 модула:

    • Модул 1 Разработване на проекти по СВОМР за територията на МИГ По-
пово в ИСУН 2020

    • Модул  2 Управление и отчетност  на проекти по СВОМР за територията 
на МИГ Попово в ИСУН 2020

На 27 и 28 август 2020 г. в с.Устина, Управляващият орган на ВОМР на Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите проведе информационно събитие 
за всички местни инициативни групи от страната с цел популяризиране на  под-

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДХОДА ВОМР

№ 1 2 3

Наименование на 
процедурата

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

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

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

Цели на предоста-
вената БФП по 
процедурата

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

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

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

хода „Водено от общностите местно развитие“. На работните срещи беше обсъ-
ден процеса на изпълнение на одобрените стратегии за местно развитие и добри 
практики. Представен бе напредъка по подхода и обменена  информация между 
Местните 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“ - Раз-
плащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Ми-
нистерския съвет. На  събитието присъстваха експертът по прилагане на СВОМР 
г-н Даниел Мисирджиев и счетоводителя г-жа Юлия Неделчева.

На 17 и 18 септември 2020 г. в гр. Трявна изпълнителният директор на МИГ 
– Попово г-жа Магдалена Радева взе участие в  проведеното информационно 
събитие по прилагане на подхода ВОМР – представяне на напредъка, трудностите 
и дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с пред-
ставители на МС и УО на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР.

В периода 23-25 септември г-жа Магдалена Радева изпълнителен директор 
на МИГ – Попово участва в организираната от МИГ – Поморие работна среща за 
обмяна на опит между част от местните инициативни групи в страната с основна 
тема добри практики по отношение на планирането на дейности за популяризира-
не на СВОМР, както и споделяне на опит при организиране на различни меропри-
ятия – изложения, панаири, фермерски пазари и други актуални въпроси с оглед 
изготвяне на годишните бюджети за 2021 година. 

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

600 000 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)

70 000 лв.

Допустими канди-
дати

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
Община Попово;
Юридически лица с 
нестопанска цел

Примерни допус-
тими дейности

Инвестиции в неземе-
делски 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 
вертикалната плани-
ровка и подобряване 
на прилежащите прос-
транства; Изграждане, 
реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обза-
веждане на социална 
инфраструктура за пре

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

доставяне на услуги, 
които не са част от про-
цеса на деинституцио-
нализация

за безопасност, вело 
алеи и туристически 
пътеки).

Категории допус-
тими дейности

Материални и немате-
риални инвестиции за 
създаване и развитие на 
неземеделски дейности 
в селските райони

Закупуване или взема-
не на лизинг на нови 
машини и оборудва-
не, обзавеждане до 
пазарната цена на ак-
тива; Общи разходи, 
например хонорари на 
архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, 
свързани с консултации 
относно екологичната и 
икономическата устой-
чивост; Нематериални 
инвестиции: придоби-
ването или развитието 
на компютърен софту-
ер и придобиването на 
патенти, лицензи, ав-
торски права, търговски 
марки

Максимален % на 
съфинансиране 70% 100%

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

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

Краен срок за  
подаване на 
проектни предло-
жения

декември 2020 г. ноември 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 равностой-
ност на 10 000 евро

Левовата равностой-
ност на 10 000 евро

Левовата равностой-
ност на 5 000 евро

Макси-
мален 
размер

Левовата  равностой-
ност на 200 000 евро

Левовата  равностой-
ност на 200 000 евро

Левовата равностой-
ност на 200 000 евро
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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.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 
публикува Заповед № 03-РД/2418 от 
10 август 2020 г. на изпълнителния 
директор на ДФЗ, с която се определя 
периода на прием на заявления за под-

помагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани COVID 1” и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земе-
делските стопани COVID 2” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за 
земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати 
от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020.

Начална дата на приема -19 август 2020 г.. Крайна дата на приема -21 септем-
ври 2020 г (включително). Бюджет на финансовата помощ за приетите заявления 
за подпомагане по подмярка 21.1 - 93 500 000 лева. Бюджет на финансовата 
помощ за приетите заявления за подпомагане по подмярка 21.2. - 5 500 000 лева.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмер-
ките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 
„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни 
предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ 
на ПРСР 2014-2020.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 
31.07.2020 г. показва:

    • 35.11 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните 
мерки, а 714 008 325 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);

Най- голямо изпълнение от 43.26 % е по мярка 20 „Техническа помощ“, след-
вано от 41.45 % по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, 40.63 % по мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 38.91 % по мярка 
2 „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в 
стопанството“, 38.27 % по Тематична подпрограма по ПРСР 2014-2020 и пр.

    • 77.11 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, 
а 658 372 685 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

Най- голямо изпълнение от 84.62 % е по мярка 13 „Плащания за райони,из-
правени пред природни или други специфични ограничения“, следвано от 83.43 
% по мярка 11 „Биологично земеделие“, 83.36 % по мярка 12 „Плащания по „На-
тура-2000” и Рамковата директива за водите“, 78.54% по мярка 10 „Агроекология 
и климат“ и 11.63 % по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

ЕК СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ДО 2040 ГОДИНА

Европейската комисия (ЕК) по-
стави на 22 юли 2020 г. начало на 
обществена консултация върху път-
ната карта „Развитие на селските 
райони – дългосрочна визия за сел-
ските райони“ („Rural development 
– long-term vision for rural areas“). 
Главна дирекция „Земеделие и раз-
витие на селските райони“ към ЕК 
(DG AGRI) е отговорната за консул-
тацията администрация.

ЕК посочва че, Европейският 
съюз (ЕС) има за цел да създаде де-

бат за бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето 
общество. Тази инициатива ще постави визия за бъдещето на селските райони до 
2040 г. и ще събере възгледи, обхващащи предизвикателства като: демографска 
промяна; свързаност; ниски нива на доходи; ограничен достъп до услуги. Освен 
това ще проучи иновативни, приобщаващи и устойчиви решения в светлината на 
климата и дигиталната трансформация и кризата COVID-19. Основните иденти-
фицирани от ЕК заинтересовани страни по отношение на консултацията са: земе-
делските производители, потребителите, селскостопанският хранителен сектор, 
МСП от селските райони, държавите-членки, регионалните и местните власти, ор-
ганизациите на гражданското общество, младежи от селските райони, НПО, МИГ, 
националните селски мрежи, академичните среди и др. заинтересованите лица.

Портал на инициативата: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРСР ЗА ПЕРИОДА
2014-2020 ГОДИНА 

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) СЛЕД 2020 ГОДИНА

МЯРКА 21 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО 
СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19“ 

НА ПРСР 2014-2020
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До 28 септември е обсъждането на проект на ПМС за разработване на 
Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за пе-
риода 2021 – 2027 на България

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за общест-
вено обсъждане ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за раз-
работване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 
за периода 2021 – 2027 г. на Република България (СПРЗСР 2021 – 2027).

МЗХГ пояснява, че необходимостта от приемане на нормативния акт се обу-
славя от осигуряване на широко участие на заинтересованите страни в процеса 
по програмиране на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

28.09.2020 г. е датата на приключване на обществената консултация, в рамки-
те на която могат да бъдат изпращани становища на е-mail: 
rdd@mzh.government.bg, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ.

Преброяването на земеделските стопанства ще 
продължи до 18 декември и ще се проведе на два 
етапа. Първият етап ще обхване периода до 18 сеп-
тември и ще се извършва онлайн, чрез предоста-
вяне на данни от земеделските стопани с помощта 
на уеб-базирано приложение и попълване на елек-
тронен въпросник. Земеделските стопани следва 
да попълнят заявка за участие в преброяване 2020 

за регистрация и идентификация в информационната система за агростатистика 
(ИСАС) . В периода 19 септември до 18 декември 2020 г. ще се състои втория 
етап, в рамките на който данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю 
със стопанина или управителя на стопанството. 

Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна инфор-
мация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Наличието на ста-
тистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на 
Общата селскостопанската политика. То ще спомогне да се определят насоките 
за развитие на българското земеделие. Информацията ще даде възможност за 
адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните 
политики и политиките на ЕС.

На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на 
преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.

НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
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