
Брой 4/2020 г.
Този материал се финансира по Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН

Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 
територията на Местна инициативна група – Попово

ЕКИП ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ:

инж. Магдалена  Радева
изпълнителен директор

Даниел Мисирджиев
експерт по прилагане на СВОМР

Юлия Неделчева
счетоводител

Офис на Сдружение МИГ – Попово:

гр. Попово, пк 7800, 
пл. „Ал. Стамболийски“ 2, ет. 4

тел./факс: 0608 4 27 26
моб.тел.: 0879 201 400

интернет адрес: www.mig-popovo.com
e-mail: office@mig-popovo.com



1

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

ГРУПА - ПОПОВО

В периода 15.07.2020 г. – 20.09.2020 г.  Местна инициативна група – По-
пово обяви прием за приемане на проектни предложения по подмярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристи-
ческа инфраструктура“ процедура №BG06RDNP001-19.369 чрез Информа-
ционната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
(ИСУН 2020) .

По процедурата бяше получено едно проектно предложение:

Назначената със  заповед № КППП-1/23.09.2020 г. на изпълнителния ди-
ректор на МИГ - Попово Комисия за подбор на проектни предложения по про-
цедура № BG06RDNP001-19.369 - МИГ Попово 7.5 „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ приключи 
работа на 03.11.2020 г. Цялата документацията по проведената  процедурата е 
представена в  ДФЗ-РА за проверка. 

В периода 06.10.2020 г. – 30.11.2020 г.  Местна инициативна група – Попово 
обяви прием за приемане на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ процедура №BG06RDNP001-19.349 чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 
България (ИСУН 2020) .

По процедурата бяха получени три проектни предложения:

Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и 
час на 

регистра-
ция

Общ 
стойност 

на 
проекта 

в лв.

Общ 
размер 

на БФП в 
лв.

Общ 
размер на 
съфинан-
сиране в  

лв.

ОБЩИНА 
ПОПОВО

Саниране на Етног-
рафски комплекс – с. 
Садина и изгражда-
не на локално парно 
отопление

BG06RDNP001
-19.369-0001

17.09.2020 г.
16:55 69 999,93 69 999,93 0,00
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Назначената със заповед № КППП-02/02.12.2020 г. на изпълнителният дирек-
тор на МИГ - Попово Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 
№ BG06RDNP001-19.349 – 7.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейнос-
ти“ извършва оценка на получените проектни предложения. След приключване на 
работа, цялата документацията по проведената  процедурата ще бъде представе-
на в  ДФЗ-РА за проверка.

ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА МИГ – ПОПОВО ЗА 2021 Г.

№ 1 2 3

Наименование на 
процедурата

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

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

Мярка 22 „Насърчаване 
на социалното приоб-
щаване и съхраняване 
на демографския по-
тенциал за постигане 
на икономически рас-
теж на територията на 
МИГ-Попово“

Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и 
час на 

регистра-
ция

Общ 
стойност 

на проекта 
в лв.

Общ 
размер 

на БФП в 
лв.

Общ 
размер 

на съфи-
нансира-
не в  лв.

ОБЩИНА 
ПОПОВО

„Реконструкция на 
главен вход, огра-
да, алеи за достъп 
и лекоатлетическа 
писта към игрище за 
спортно-тренировъч-
на дейност и изграж-
дане на сектори А3-
А8 и сектор за гости 
Б1-Б3”

BG06RDNP001
-19.349-0001

27.11.2020 г.
12:52 391 101,68 391 101,68 0,00

ОБЩИНА 
ПОПОВО

„Улица и паркинг в кв. 
115 между о.т. 360-
500 и о.т. 599-598, гр. 
Попово”

BG06RDNP001
-19.349-0002

27.11.2020 г.
12:54 89 154,99 89 154,99 0,00

ОБЩИНА 
ПОПОВО

„Реконструкция на 
главен вход, огра-
да, алеи за достъп 
и лекоатлетическа 
писта към игрище за 
спортно-

BG06RDNP001
-19.349-0003

27.11.2020 г.
12:56 95 332,51 95 332,51 0,00
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Цели на предоста-
вената БФП по 
процедурата

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

Повишаване качест-
вото на живот на хо-
рата от територията 
на МИГ-Попово чрез 
развитие и обогатяване 
на културната идентич-
ност и традиции.

Да доведе до положи-
телна промяна в соци-
ално-икономическото 
положение на терито-
рията, като например 
висока степен на зае-
тост, по-ниска степен 
на бедност и по-голямо 
социално приобщаване

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. 50 000 лв. 13 745 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; Юри-
дически лица с несто-
панска цел, в т.ч. и 
МИГ-Попово, Читали-
ща, регистрирани по 
Закона за народните 
читалища; Общински 
музей; Училища и дет-
ски градини

Община Попово;  Юри-
дически лица с несто-
панска цел, в т.ч. и 
МИГ-Попово; Читали-
ща, регистрирани по 
Закона за народните 
читалища.

Примерни допус-
тими дейности

Инвестиции в неземе-
делски дейности

Подготовка и организа-
ция на местни културни 
събития, като фолклор-
ни празници и събори, 
панаири, фестивали,  
хепънинги и др.
- Проучвания    и   из-
работване   на   мате-
риали във   връзка с 
идентификация и/или 
документиране и/или 
изследване, и/или съх-
раняване на елементи 
от нематериалното кул-
турно наследство; 
- Създаване, съхраня-
ване или обогатяване 
на етнографски, при-
родни и исторически 
сбирки;
- Дейности, свързани с 
проучвания, запазване 
и популяризиране на

-събиране на данни 
и статистики, както и 
разработване на общи 
методологии, класи-
фикации, индикатори и 
целеви показатели;
- проучвания, изслед-
вания, анализи и докла-
ди, включително чрез 
финансиране на мрежи 
от експерти;
- оценявания и оценки 
на въздействието;
- подготовка и прила-
гане на социалното 
екпериментиране като 
метод за изпитване и 
оценяване на инова-
ционни решения с ог-
лед тяхното по-широко 
използване;
- разпространение на 
резултатите от посоч-
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автентичен фолклор и 
местни традиции, въз-
становяване на празни-
ци, обичаи и храни; 
- Закупуване на инвен-
тар, съоръжения, обо-
рудване, обзавеждане 
като музикални инстру-
менти, носии, витрини 
за изложби, стелажи, 
декори, интерактивни 
дъски, мултимедии, 
лаптопи,осветление, 
озвучителна, аудио и 
видео техника, компю-
търни конфигурации/
сценично оформление/, 
реквизити необходими 
за дадения вид изку-
ство, репетиционни и 
сценични облеклаи др.
- Попълване на биб-
лиотечен фонд с биб-
лиотечни материали, 
закупуване на книги 
- отраслова и художест-
вена литература, гра-
фични издания, елек-
тронни документи и др.

ните аналитични дей-
ности
- обмен и разпростране-
ние на добри практики, 
иновационни подходи 
и опит, бенчмаркетинг 
и взаимно обучение на 
местно ниво
-мероприятия, конфе-
ренции и семинари
- обучения на специали-
сти в областта на соци-
алните иновации 
- изготвяне и публику-
ване на наръчници, до-
клади и образователни 
материали;
- информационни и ко-
муникационни дейнос-
ти;
- разработване и под-
дръжка на информа-
ционни системи, с цел 
разпространение на ин-
формация за пазара на 
труда.
- действия за изгражда-
не на местен капацитет 
за развиване, насърча-
ване и подпомагане на 
прилагането на поли-
тиката по заетостта и 
социалните въпроси на 
ЕС;
- Създаване на Клубове  
(работилници  по ин-
тереси) за развитие на 
предприемачеството и 
на малкия бизнес.

Категории допус-
тими дейности

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

За материални и нема-
териални инвестиции 
и дейности за възста-
новяване, съхранение 
и популяризиране на 
културните традиции и 
идентичност на населе-
ните и богатство от те-
риторията на МИГ-По-
пово.

Материални и немате-
риални инвестиции за 
следните  дейности:
1.Аналитични дейнос-
ти.
2. Дейности, свързани с 
взаимно обучение, ос-
ведоменост и разпрос-
транение на информа-
ция.

Максимален % на 
съфинансиране

70% (Интензитетът на 
подпомагане на проект 
за развитие на туризъм  
не може да надвишава 
5 на сто от общите до-
пустими разходи).

100 % от общите до-
пустими разходи за 
проекти негенериращи 
приходи и 70% - за 
проекти, генериращи 
приходи.

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

Дата на обявяване 
на процедурата ноември 2020 г. февруари 2021 г. февруари 2021 г.
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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.

    

    • Поддръжка на интернет страницата на МИГ-Попово;

    • Публикации и излъчвания в медиите;

    • Изработка на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 
на МИГ-Попово;

    • Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ-Попово;

    • Проучвания и анализи на територията на МИГ Попово;

    • Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни матери-
али, изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране 

Краен срок за  
подаване на 
проектни предло-
жения

януари 2021 г. април 2021 г. април 2021 г.

Предста-
влява ли 
процеду-
рата част 
от нея

Дър-
жавна 
помощ

не

Мини-
мална 
помощ

да

Размер 
на БФП 
за про-
ект 
/лв./

Мини-
мален 
размер

977,90 лева Левовата равностой-
ност на 500 евро

Левовата равностой-
ност на 500 евро

Макси-
мален 
размер

273 812 лева Левовата равностой-
ност на 200 000 евро

Левовата равностой-
ност на 200 000 евро

 ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, 
ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА СВОМР НА МИГ - ПОПОВО ЗА 

2021 Г.
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дейността на МИГ – Попово;

    • Еднодневна среща/мероприятие;

    • Еднодневни обучение на местни лидери;

    • Еднодневни обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган 
във връзка с прилагането на СВОМР.

Доклад от проучване на ELARD и REDR дава съвети към водещите лидери 
за подобряване подхода LEADER. Какви са изводите за България?

По инициатива на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските 
райони (ЕЛАРД/ELARD) и Испанската селска мрежа (REDR), в периода май- август 
2020 г. се проведе проучване, посветено на бъдещето на селските райони на ЕС. 
Инициаторите създадоха сайт, за да се запознаят от първа лице с мнението на 
населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии. 3 
436 души от 26 различни държави се включиха в проучването, а в публикувания 
доклада можете да намерите общи заключения с повече подробности от макро 
проучването (включително предстаено по държави).

Основни констатации:
1. Жителите в селските райони искат основни услуги и възможности за 

работа

БЪДЕЩЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ЕС
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80,2 % от хората, отговорили на анкетата, оценяват работните места и достой-
ната заетост като една от трите най-важни потребности на селските райони. В 
България, според отговорите, “По-големите възможности за работа и прилична 
заетост” в селските райони са от най-голямо значение – 90 %, следвани от по-
требностте от „Наличие на услуги в близост, сравними с тези в градовете“ (74 
%). Свързаност на цялата територия в селските райони също е отбелязана като 
важна от 43 %.

Услугите, които селските хора искат, все още са много основни. Според това 
проучване услугите, от които хората от селските райони се нуждаят и ценят 
най-много, са следните:

    • здраве и грижи

    • образование

    • услуги за грижа за възрастни хора и зависими лица

    • свързаност

    • состъпно жилище

Най-ниска е оценката- Достъп до финансови услуги. Отговорите от България 
показват най-висока оценка за здравето и грижите и образованието в селските 
райони, следвани от достъпно жилище и грижа възрастни хора. Хората от селски-
те райони в ЕС – все още – настояват за същите основни услуги като градските, 
които се приемат за даденост. Липсите на тези услуги са много важни фактори 
за тласък на всички възможни мигранти (вътрешни, регионални, международни), 
които биха могли да си представят живот в селските райони.

2. Трябва да бъде признато жизненоважното значение на селските те-
ритории за обществото като цяло, да бъдат подобрени имиджът и възприятие-
то му сред градското население и лицата, вземащи решения, да бъдат разруше-
ни стереотипите за приемането на градския живот за норма. Това означава, че 
публичните инвестиции (с изключение на земеделието) в развитие на селските 
райони на глава от населението трябва да бъдат равни на инвестициите в раз-
витието на градските райони и че е време да се промени повествованието на 
селските райони – заетост и инвестиции в хората от селските райони, за да се 
подкрепи тази промяна. Хората, които живеят и работят в селските райони, имат 
различна перспектива.

3. Разширяване на подхода ЛИДЕР като инструмент за управление на 
много нива. Основен извод от проучването е, че ЛИДЕР и ВОМР имат огромна 
подкрепа в селските райони и трябва да бъдат разширени. ЛИДЕР доказа, че ре-
агира гъвкаво, бързо и целенасочено в настоящата криза и е метод с 25-годишен 
опит. На ЛИДЕР / ВОМР може и трябва да се разчита и да изведе селските райони 
в бъдещето.
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Какви са съветите на българските участници в допитването към вземащите 
решенията относно бъдещето на селските райони? 

Инициаторите поясняват, че резултатите от това  макро проучване ще се 
ползват  в преговорите на европейско ниво.

Пълният текст на доклада с обобщение на данните от проучването „Какво бъде-
ще искате в селските райони?“ можете да изтеглите оттук:
    • на български език  ELARD_macrosurvey_report from ELARD – БГ език
    • на английски език  ELARD_REDR_Report

Източник: https://leader-network.eu/; http://elard.eu/

22%

22%

15%

12%

12%

7%

7%

3%

 • Намаляване на административните пречки

• Осигуряване на по-голям финансов ресурс за 
ЛИДЕР през следващия период

• Съхраняване на капацитета и екипите

• Децентрализация

• Запазване , надграждане и разширяване на 
ЛИДЕР

• Осигуряване непрекъснатост на прилагането 
на подхода ЛИДЕР/ВОМР

• Много-фондово финансиране

• Повече свобода и гъвкавост за работата 
наМИГ
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