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

Удължава се срока за прием на проектни предложения  по процедура с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.478 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, като новият краен 
срок за кандидатстване е: 17:00 часа на 10.11.2021 г. 

Продължава втория прием на проектни предложения  по процедура с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.454 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа 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 втория прием 
е остатъчните средства /21 048,14 лв./ след приключване на първия при-
ем. 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.

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

Със заповед № РД09-832/18.08.2021 г. на г-н Георги Събев – зам. Министър 
на МЗХГ бе утвърден нов финансов план на стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на Сдружение „МИГ – Попово“. Съгласно горецитира-
ната заповед, на 03.09.2021 г. в гр.София бе подписано допълнително спора-
зумение към Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г., съгласно което бюджета 
по  стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 
– Попово“ се изменя както следва:– Попово, както следва:

ОДОБРЕН НОВ ФИНАНСОВ ПЛАН НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-ПОПОВО“

Стратегия за ВОМР на МИГ - Попово

Подмерки
Бюджет

преди промя-
ната

Бюджет след 
подписания 

анекс

Общ бюджет 
СВОМР след 
промяната

4.1„Инвестиции в земеделски сто-
панства“ 1 000 000,00 лв. 252 304,45 лв. 1 252 304,45 лв.

4.2„Инвестиции в преработка/марке-
тинг на селскостопански продукти“ 200 000,00 лв. 0,00 лв. 200 000,00 лв.
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През месец юли бе одобрена процедура на МИГ-Попово с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.454 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“, като с процедурата бе разгледано и одобрено от ДФЗ проектно 
предложение на „ВЕГОНИ“ ЕООД. Останалите 3 проетни предложения, получе-
ни по процедурата са в процес на разглеждане от ДФЗ.

На 20.07.2021 г. бе подписан договор по процедура с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19-129 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“. Проекта е на фирма „НАТ-РВД“ ЕООД с наиме-
нование „Закупуване и инсталиране на линия за преработка на орехи“ и е на 
стойност 159 758,00 лв.

През месец юли започна отчитането на проекти от бенефициенти по 
подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Към момен-
та от общо 5 проекта, с които ДФЗ е подписал договори, 4 са подали искане 
за плащане. 2 от исканията за плащане са одобрени и бенефициентите са 
получили сумите за направените инвестиции. Останалите 2 са в процес на раз-
глеждане от ДФЗ.

На 05.07.2021 г. се проведоха 2 информационни срещи, съгласно одо-
бреното със Заповед № 09-301/30.03.2021 г. на Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014 – 2020 г. Заявление за одобрение на планирани дейности и 
разходи за 2021 г. на МИГ – Попово.  Място на провеждане: конферентна зала 
при Дом на Културата „Димо Коларов“ гр. Попово и конферентна зала на НЧ 
„Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Попово.

Целта на проведените информационни срещи беше повишаване на  инфор-
мираността на местната общност относно напредъка по подхода ВОМР и да 

ОДОБРЕНИ ПРОЦЕДУРИ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-ПОПОВО“
6.4„Инвестиции в подкрепа на незе-
меделски дейности“ 600 000,00 лв. 0,00 лв. 600 000,00 лв.

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

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

7.5.„Инвестиции за публично полз-
ване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“

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

21 „Съхраняване и развитие на мест-
ните 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 при-
общаване и съхраняване на демо-
графския 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

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ

ПРИКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ 
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насърчи  активното му участие в процеса на прилагане на стратегията за ВОМР 
на МИГ – Попово.

Дневен ред на проведените информационни срещи бе както следва:

• Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)  - 
представяне на напредъка, трудностите и дискусия по важни въпроси, свърза-
ни с прилагането на подхода ВОМР;

• Напредък в прилагането на подхода ВОМР - информация за изпълнението 
на одобрената  стратегия за Водено от общностите местно развитие  за тери-
торията на МИГ – Попово, информация за приключили приеми по мерки от 
СВОМР през 2020 г., предстоящо, дискусия.

• Представяне на Индикативната годишна работна програма на МИГ – По-
пово за 2021 г.

На 23.09.2021 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 Заявление за одобрение на планирани дейности и раз-
ходи за 2022 г. на МИГ-Попово.

    2. Разни
Общото събрание единодушно Заявление за одобрение на планирани дей-

ности и разходи за 2022 г. на МИГ-Попово и Възложи на изпълнителният ди-
ректор на МИГ-Попово да внесе Заявление за одобрение на планирани дей-
ности и разходи за 2022 г. на МИГ-Попово в Министерството на земеделието, 
храните и горите, съгласно сроковете по Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 

На 18 и 19 август 2021 г. в х-л „Рила“ к.к.Боровец „Асоциация Българска 
национална ЛИДЕР мрежа“ организира работна среща на тема „Водено от общ-
ностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”. 
Срещата се проведе при следния дневен ред:

1. Изпълнение на споразуменията за СВОМР на МИГ: информация от УО на 
ПРСР, състояние, предизвикателства и въпроси 

2. Информация от Държавен фонд „Земеделие“ относно прилагането на 
подхода ВОМР 

3. Интелигентни селища (smart villages) - концепция и приложения в разви-
тието на селските региони в ЕС

4. Информация от УО на ПРСР – Министерство на земеделието, храните и 
горите относно прилагане на ВОМР

5. Поглед към бъдещето: информация за процеса на разработване на про-

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

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА
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грамите, финансирани от ЕСИФ, за периода 2021 – 2027 

6. Новини и информация от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мре-
жа

Представител от страна на МИГ – Попово на работната среща беше Даниел 
Мисирджиев – експерт при „МИГ-Попово.

В периода 9-10 септември 
2021 г. УО на ПРСР организира 
среща между УО и МИГ, на която 
да се обсъдиха въпроси, свързани 

с многофондовото прилагане на подхода ВОМР, както и готовността на УО с 
указания за подготовката на стратегии за ВОМР за следващия програмен пери-
од. На срещата присъства ръководителя на УО на ПРСР заместник - министър 
Георги Събев. Срещата  се проведе на територията на МИГ „Преспа“ в хотел 
Перелик, Пампорово. 

В периода 04-07 октомври ще се проведе международна конференция 
посветена на 30 годишнината на подхода ЛИДЕР в ЕС. Конференцията ще се 
проведе в гр. Тулча, Румъния и гр.Бургас, България. Събитието ще продължи 
4 дни, като на 4-5 октомври ще се проведе в гр.Тулча, Румъния, a на 6 и 7 ок-
томври е изложението в гр. Бургас, България.

При промяна на епидемиологичната обстановка в Румъния и издадени 
предписания от тяхното Министерство на здравеопазването, организаторите 
си запазват правото да наложат ограничения върху тотална бройка на участни-
ците, което ще се отрази и на броя записали се вече участници от българска 
страна. 

- След извършени актуализации на системата, достъпът до вътрешната сре-
да на ИСУН 2020 на адрес: https://umis2020.government.bg не е възможен по-

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В СИСТЕМАТА ИСУН 2020

средством Internet Explorer. Препоръчва се използването на актуални браузъри 
като Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox или други при работата със системата.

- В модул „Системна информация“, подмодул „Оперативна карта“ е до-
бавена възможност за създаване на електронни декларации, които да бъдат 
асоциирани към исканията за плащане по определена процедура. Посочената 
функционалност позволява създаването декларации в електронен формат, кое-
то намалява административната тежест за бенефициентите, улеснява работата 
на проверяващите служители от управляващите органи и ускорява процесите 
на верификация на подадените искания за плащане. Надяваме се описаната 
функционалност да се използва максимално ефективно и обхватно, така че да 
се намали броят на изискваните прикачени файлове към исканията за плащане.

- В модул „Процедури“, в раздел „Отчетни документи“ е създадена въз-
можност за моделиране на видовете Пакети отчетни документи, които са при-
ложими за съответната процедура. Потребителят сам избира комбинациите от 
елементи (Технически отчет, Финансов отчет, видове искания за плащане, Ми-
кроданни), които да се предоставят като възможност на бенефициента, като по 
този начин се ограничава възможността бенефициентът да изпраща елементи, 
които не са приложими за посочената процедура. В допълнение, в системата е 
добавена контрола, която не позволява сключването на договор за БФП, ако в 
процедурата не са посочени и активирани видовете отчетни документи, които 
са приложими за нея. Напомняме, че в системата е създадена и възможност за 
определяне на видовете документи, които бенефициентът може да прикачва 
към всеки вид отчет, която спомага за коректната и ясна работа на потребите-
лите в системата.

- В модул „Процедури“, в раздел „Отчетни документи“ е създаден нов 
вид отчет „Автоматизиран отчет“, който съдържа предварително дефинирана 
структура и осигурява възможност за автоматично генериране на финансов от-
чет и частично автоматично попълване на искане за плащане за бенефициента. 
Генерирайки автоматизиран отчет системата създава и финализира финансов 
отчет, съдържащ РОД със стойност равна на посочената в договора за всеки 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА 30 ГОДИШНИНАТА
НА ПОДХОДА ЛИДЕР В ЕС

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОДХОДА ЛИДЕР
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бюджетен ред от него, като същевременно попълва и финансовата инфор-
мация, необходима за попълването на искане за плащане. Описаният вид от-
чет намалява административната тежест, като подпомага бенефициентите при 
създаването пакети отчетни документи за процедури, за които не се изисква 
индивидуалното описване и прикачване на разходооправдателни документи.

- В модул „Договори“ е извършена промяна по отношение на начин на при-
ключване/прекратяване на договори за БФП, както и генерално при промяната 
на статус на договор за БФП. Промяната включва създаването на отделен бутон 
за смяна на статуса, чрез който да се извършват промените в статуса на дого-
ворите за БФП, което води до създаване на автоматична версия на договора, 
а при избиране на статус Приключен/Прекратен/Развален системата извършва 
промяна и в бюджета на договора, въз основа на верифицираните средства към 
момента на промяна на статуса. В допълнение, при създаването на корекции на 
верифицирани суми на ниво РОД по договори, които са в статус Приключен/
Прекратен/Развален, системата отново автоматично създава нова версия на 
договора за БФП, в която извършената промяна на верифицираните средства 
е отразена в бюджета на договора. Описаната промяна има за цел синхрони-
зиране на практиките при различните управляващи органи, отстраняване на 
натрупаните с времето грешки при изчислението на договорените средства по 
програмите и създаването на единен подход за работа при приключване на 
договори за БФП. В допълнение, в началото на месец септември предвиждаме 
организирането на заседание на Работната група за развитие на ИСУН, на което 
наред с текущи оперативни и стратегически въпроси ще предложим и обсъдим 
методи за прилагане на посочения подход и за вече приключилите/прекрате-
ните договори за БФП, така че да се уеднакви практиката по всички договори.

- В модул „Електронно отчитане“ е променена логиката на изпращане на 
уведомителни мейли при извършване на изменение/промяна на договора, като 
системата изпраща електронни писма единствено до потребителите на бе-
нефициента.
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