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

Удължава се срокът за прием на проектни предложения по процедура с код в 
ИСУН BG06RDNP001-19.478 по мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните иден-
тичности 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 30.12.2021 г.

Бюджетът за приема е в размер на 50 000,00  лв. 
Проектните предложения по процедура се подават по електронен път чрез Ин-

формационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 
2014-2020 г. (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Удължава се срока за прием на проектни предложения по с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.454 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дей-
ности“ от СВОМР на МИГ - Попово, като новият краен срок за кандидатстване е: 17:00 
часа на 30.12.2021 г. 

Бюджетът за втория прием е остатъчните средства /21 048,14 лв./ след приключ-
ване на първия прием. 

Проектните предложения по процедура се подават по електронен път чрез Ин-
формационна система за управление и наблюдение на средствата 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 пуб-
ликувани на интернет страницата на сдружението – www.mig-popovo.com, както и в 
ИСУН 2020. 

Със заповед № РД 09-1047 от 25.10.2021 г. на г-н Георги Събев, зам. министър на 
земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бе одобрено изменение на 
годишния  бюджет на МИГ - Попово за 2021 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, състоящо 
се в завишаване на разходите по перо техническо обслужване на автомобил. 

С доклад на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. №  93-6389 от 12.11.2021 
г. са одобрени извършените промени в съставите на колективния върховен орган 
(Общо събрание) и върховния управителен орган (Управителен съвет) на МИГ – По-
пово, свързани с освобождаване като членове на Общото събрание на „Братя Томо-

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТА НА МИГ - ПОПОВО ЗА 2021 Г.

ОДОБРЕНИ ПРОМЕНИ В СЪСТАВИТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН 
ОРГАН И КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – 

ПОПОВО“
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ви“ АД, „Уейлд Тайм“ ЕООД и Училищно настоятелство при Гимназия „Христо Ботев“ 
и приемането на ЕТ „Вегони – Георги Христов“, „Чериплант“ ЕООД и Основно учили-
ще „Любен Каравелов“, както и освобождаването на ПГСС „Никола Пушкаров“ като 
член на Управителния съвет и приемането на физическото лице г-н Нено Ненов. 

На 07.10.2021 г. бе подписано допълнително споразумение към Споразуме-
ние за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50-
142/21.10.2016 г. между МЗХГ и Сдружение „МИГ-Попово“ съгласно, което се уве-
личава финансовият ресурс по горецитираното споразумение от 2 933 745,00 лв. 
(два милиона деветстотин тридесет и три хиляди се) на 3 732 745,00 (три милиона 
седемстотин тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и пет). Изменя се  и 
срока за изпълнение на проектите по стратегията до 30 юни 2025 г. 

Новият финансов план на одобрената стратегия за Водено от общностите местно 
развитие за територията на МИГ – Попово се изменя така: 

На 04.11.2021 г. бе подписан тристранен договор по процедура с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19-349 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ между Об-
щина Попово, МИГ – Попово и ДФЗ. Проекта е с наименование „Реконструкция на 
главен вход, ограда, алеи за достъп и лекоатлетическа писта към игрище за спорт-
но-тренировъчна дейност и изграждане на сектори А3-А8 и сектор за гости Б1-Б3” и 
е на стойност 391 101,68 лв. 

През месец ноември продължи отчитането на изпълнението на проекти от бе-
нефициенти по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 
Към момента от общо 5 одобрени проекта, с които ДФЗ е подписал договори, 4 от 
исканията за плащане са одобрени и на бенефициентите са възстановени в пълен 
размер сумите за направените инвестиции.

На 30.11.2021 г. по имейл Калоян Костадинов - началник отдел „Прилагане на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ към Дирекция „ДПМРСР“ на ДФ 
„Земеделие“ - РА уведоми всички Местни инициативни групи с одобрени стратегии, 
че ДФ „Земеделие“ – РА е предприел действия по подписване на договори и анекси 
с квалифициран електронен подпис /КЕП/, само след изрично искане от страна на 
кандидатите/бенефициерите. Те ще бъдат уведомени с изпращане на заповедта за 
одобрение/писмо за одобрение на  анекс и в тридневен срок от получаване на пис-
мото, същите следва да заявят  тяхното желание отново чрез ИСУН.

В изпълнение на разпоредбите на Глава 5 Информираност и публичност чл. 86 от 
Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 

ПОДПИСАНО НОВО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ РД 50-142/21.10.2016 Г.

Код на мярката Име на мярката
Общо за периода на 

стратегията

лева %

Mярка 04 — Инвестиции в материални активи (член 17 от  Регламент (ЕС) № 1305/2013)

4.1„Инвестиции в земеделски 
стопанства“

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 1 249 304,45 33,47

4.2„Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански 
продукти“

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 200 000 5,36

M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от  Регламент (ЕС) № 1305/2013)

6.4„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 600 000 16,07

М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от  Регламент (ЕС)
№ 1305/2013)

7.2„Инвестиции в съз- даването, 
подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 1 449 695,55 38,84

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

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 170 000 4,55

Мерки и дейности извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента

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

Мерки, извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 
1305/2013, но съответстващи 
на целите на регламента 
(финансирани от ЕЗФРСР)

50 000 1,34

Код на мярката Име на мярката
Общо за периода на 

стратегията

лева %

22„Насърчаване на социалното 
приобщаване и съхраняване 
на демографския потенциал 
за постигане на икономиче-
ски растеж на територията на 
МИГ-Попово“

Мерки, извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 
1305/2013, но съответстващи 
на целите на регламента (фи-
нансирани от ЕЗФРСР)…

13 745 0,37

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 3 732 745 100

ПОДПИСАНИ НОВИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ

ПРИКЛЮЧИЛИ И ИЗПЛАТЕНИ ДОГОВОРИ 

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЧРЕЗ 
ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС /КЕП/

ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 
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19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. издадена от министъра на земеделието и храните 
Местна инициативна група – Попово при изпълнение на стратегията за ВОМР през 
периода м. октомври – м. декември 2021 г. е осъществила следните дейности с оглед 
осигуряване на публичност на дейността си и на източниците на финансиране, като:
• На сайта на сдружение МИГ – Попово - http://www.mig-popovo.com може да наме-
рите следната актуална информация:
• одобрената стратегия за ВОМР и първоначално одобрения бюджет;
• изменения в стратегията за ВОМР;
• всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 
колективния върховен орган;
• актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 
колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физи-
ческите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, 
на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
• устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;
• регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпъл-
нители, дейности, срок и стойност на поръчките;
• профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки;
• списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, 
както и предмета на сключения договор;
• актуални обяви за прием на проекти към стратегията за ВОМР;
• критерии за оценка на проектите;
• правила за работа на МИГ;
• годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни 
пред водещия фонд;
• Изменения в индикативната годишна работна програма за прием на проекти;
• Новини
• Съгласно подписан договор между Сдружение МИГ – Попово и радио „Антола“ 
за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
територията на Местна инициативна група – Попово, през месец декември бе из-
лъчено интервю с изп. директор на МИГ – Попово, инж. Магдалена Радева в кое-
то бяха засегнати  актуални теми, свързани с дейността на МИГ – Попово, като:
• Напредък в прилагането на СВОМР;
• Активни процедури за прием на проекти по мерките от СВОМР на МИГ - Попово;
• Изпълнени проекти по мерките от СВОМР на МИГ - Попово;
• Нови подписани договори по мерките от СВОМР на МИГ - Попово;
• Предстоящи приеми по мерките от СВОМР на МИГ - Попово през 2022 г.

Сдружение МИГ – Попово, представлявано от изп. директор – инж. Магдалена 
Радева участва редовно в заседанията на Асоциация Българска национална ЛИДЕР 
мрежа, като член на УС. През перида м. октомври – м. декември 2021 г.:

    • беше обсъдено и взето  решение за организиране и провеждане на промоционал-
на кампания по подхода ЛИДЕР - 30 години в Европа и 15 години в България като се 
подготви издание, представящо постиженията и успехите на подхода ЛИДЕР / ВОМР 
в България на хартия и електронно, като електронното да е под формата на интерак-
тивна карта с информацията за всяка МИГ.
    • беше изработена и изпратена на отговорните институции позиция на Асоциацията 
относно следващия програмен период и прилагане на подхода ВОМР, вкл. в градски-
те ареали.
    • беше взето решение Асоциацията да осъществи контакт и привлече за членове на 
асоциацията и местните инициативни групи, които не изпълняват  по една или друга 
причина стратегии за ВОМР.

В брой трети на информационния бюлетин на МИГ – Попово ви информирахме, 
че в  периода 4-7 октомври 2021 г. в гр. Тулча, Р Румъния  и в гр. Бургас, Р България 
ще се  проведе  Международна конференция и изложение на традиционни продукти 
по подхода „Водено от общностите местно развитие“ по повод 30 годишнината на 
подхода в Европейския съюз. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка 
и разпространението на COVID-19 в България и Румъния, планираното събитие се 
отложи за месец май 2022 г.

ДЕЙНОСТИ НА АСОЦИАЦИЯ ЛИДЕР МРЕЖА

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА 30 ГОДИШНИНАТА 
НА ПОДХОДА ЛИДЕР В ЕС

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА МИГ – ПОПОВО 
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2022 Г.

№ 1 2 3 4

Наименование 
на процедурата

Подмярка 4.2 „Ин-
вестиции в прера-
ботка/маркетинг на 
селскостопански 
продукти“

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

Подмярка 7.5. 
И н в е с т и ц и и 
за публично 
ползване в ин-
фраструктура 
за отдих, турис-
тическа инфра-
структура.

Мярка 22 „Насърча-
ване на социалното 
приобщаване и съх-
раняване на демо-
графския потенциал 
за постигане на ико-
номически растеж на 
територията на МИГ 
- Попово“

Цели на пре-
доставената БФП 
по процедурата

Модернизиране на 
физическите акти-
ви на предприяти-
ята и земеделски 
производители 
преработващи зе-
меделски продукти 
с цел производство 
на нови и качест-
вени продукти, 
включително таки-
ва свързани с къси 
вериги на доставка

Н а с ъ р ч а в а н е 
на социалното 
приобщаване , 
намаляване на 
бедността и ико-
номическо раз-
витие в селските 
райони

Подобряване на 
туристическата 
привликателност 
на територията и 
повишаване ка-
чеството на жи-
вот на местната 
общност.

Да доведе до поло-
жителна промяна в 
социално-икономи-
ческото положение 
на територията, като 
например висока 
степен на заетост, по-
ниска степен на бед-
ност и по-голямо со-
циално приобщаване

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

Процедура на
подбор на
проекти

Подбор на про-
ектни предло-
же-ния

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Подбор на проектни 
предложения
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Извършване на 
предварите-
лен подбор на 
концепции за 
проектни пред-
ложения

Не Не Не Не

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

120 121 лв. 486 767,58 лв. 170 000 лв. 13 745 лв.

Допустими кан-
дидати

Земеделски сто-
пани; Признати 
групи или органи-
зации на произво-
дители или таки-
ва, одобрени за 
финансова помощ 
по мярка 9; ЕТ и 
ЮЛ, различни от 
посочените

Община Попово

Община Попово;

Ю р и д и ч е с к и 
лица с несто-
панска цел

Община Попово;  
Юридически лица с 
нестопанска цел, в 
т.ч. и МИГ -Попово; 
Читалища, регис-
трирани по Закона 
за народните чита-
лища

Примерни допус-
тими дейности

Подкрепа се пре-
доставя за но-
восъздадени и 
с ъ щ е с т в у в а щ и 
предприятия за 
инвестиции в ма-
териални и/или 
н е м а т е р и а л н и 
активи подобря-
ващи цялостната 
дейност на пред-
приятията. Инвес-
тициите, обект на 
подкрепа следва 
да са свързани  с 
преработка и/или 
маркетинг на про-
дукти в обхвата на 
Приложение I към 
Договора за функ-
циониране на Ев-
ропейския съюз 
или на памук, с 
изключение на 
рибни продукти.

С троителс тво, 
реконструкция и/
или рехабили-
тация на нови и 
съществуващи 
улици, тротоари 
и съоръженията и 
принадлежност-
ите към тях в на-
селени места;
И з г р а ж д а н е , 
реконструкция, 
ремонт, оборуд-
ване и/или обза-
веждане на кул-
турна и спортна 
инфраструктура 
и дейности по 
в е р т и к а л н а т а 
планировка и 
подобряване на 
п р и л е ж а щ и т е 
пространства;
Изграждане, ре-
конструкция, ре-
монт, оборудване 
и/или обзавежда-
не на социална 
инфраструктура 
за предоставяне 
на услуги, които 
не са част от про-
цеса на деинсти-
туционализация 
на деца или въз-
растни, вкючи-
телно транспорт-
ни средства.

И з г р а ж д а н е , 
р е к о н с т р у к -
ция, ремонт и 
закупуване на 
съоръжения за 
т урис тически 
атракции, които 
са свързани с 
местното при-
родно, културно 
и/или историче-
ско наследство 
и предоставящи 
услуги с позна-
вателна или об-
разователна цел
И з г р а ж д а н е , 
р е к о н с т р у к -
ция, ремонт и 
закупуване на 
съоръжения за 
т урис тическа 
инфраструктура 
(информацион-
ни табели и 
пътепоказатели 
за туристиче-
ските места и 
маршрути, съ-
оръжения за 
безопасност, ве-
лоалеи и турис-
тически пътеки).

Материални и не-
материални инвес-
тиции за следните  
дейности: 
1.Аналитични дей-
ности.
2. Дейности, свърза-
ни с взаимно обуче-
ние, осведоменост и 
разпространение на 
информация

Категории допус-
тими дейности

Разходи за из-
граждане, при-
добиване и мо-
дернизиране на 
сгради и други 
недвижими акти-
ви необходими за 
производството и 
маркетинга;
Инвестиции в ак-
тиви за съхране-
ние, преработка, 
пакетиране, ох-
лаждане, замра-
зяване и сушене 
и др. с цел запаз-
ване качеството 
на продукцията и 
суровината;
Разходи за инвес-
тиции за постигане 
на съответствие с 
новоприети стан-
дарти на Общ-
ността;
Разходи за ноу-
хау, придобиване 
на патенти права и 
лицензи, разходи 
за регистрация на 
търговски марки 
и процеси необ-
ходими за изгот-
вяне и изпълне-
ние на проекта”;
Закупуване на 
софтуер;

Закупуване или 
вземане на ли-
зинг на нови 
машини и обо-
рудване, об-
завеждане до 
пазарната цена 
на актива; Общи 
разходи, напри-
мер хонорари на 
архитекти, инже-
нери и консул-
танти, хонорари, 
свързани с кон-
султации относно 
екологичната и 
икономическа-
та устойчивост; 
Н е м а т е р и а л -
ни инвестиции: 
придобиването 
или развитието 
на компютърен 
софтуер и при-
добиването на 
патенти, лицензи, 
авторски права, 
търговски марки,

И з г р а ж д а н е , 
р е к о н с т р у к -
ция, ремонт и 
закупуване на 
съоръжения за 
т урис тически 
атракции, които 
са свързани с 
местното при-
родно, културно 
и/или историче-
ско наследство 
и предоставящи 
услуги с по-
знавателна или 
образователна 
цел;
И з г р а ж д а н е , 
р е к о н с т р у к -
ция, ремонт и 
закупуване на 
съоръжения за 
т урис тическа 
инфраструктура 

- събиране на данни 
и статистики, както 
и разработване на 
общи методологии, 
класификации, инди-
катори и целеви пока-
затели;
- проучвания, изслед-
вания, анализи и до-
клади, включително 
чрез финансиране на 
мрежи от експерти;
- оценявания и оцен-
ки на въздействието;
- подготовка и при-
лагане на социално-
то екпериментиране 
като метод за изпит-
ване и оценяване на 
иновационни реше-
ния с оглед тяхното 
по-широко използва-
не;
- разпространение 
на резултатите от 
посочените ана-
литични дейности;
- обмен и разпрос-
транение на добри 
практики, инова-
ционни подходи и 
опит, бенчмаркетинг 
и взаимно обуче-
ние на местно ниво;
-мероприятия, конфе-
ренции и семинари;
- обучения на специа-
листи в областта на 
социалните иновации;
- изготвяне и публи-
куване на наръчници, 
доклади и образо-
вателни материали;
- информацион-
ни и комуника-
ционни дейности;
- разработване и под-
дръжка на инфор-
мационни системи, 
с цел разпростране-
ние на информация 
за пазара на труда;
- действия за изграж-
дане на местен капа-
цитет за развиване, 
насърчаване и подпо-
магане на прилагане-
то на политиката по 
заетостта и социал-
ните въпроси на ЕС;
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гията. - Създаване на Клу-
бове  (работилни-
ци  по интереси) за 
развитие на пред-
приемачеството и 
на малкия бизнес.

Максимален % 
на съфинанси-
ране

50% 100%

100 % от общите 
допустими раз-
ходи за проекти 
негенериращи 
приходи и 70% 
- за проекти, ге-
нериращи при-
ходи;

100 % от общите до-
пустими разходи за 
проекти негенерира-
щи приходи ;
70%
от общите допустими 
разходи за проекти, 
генериращи приходи

Дата на обявява-
не на процеду-
рата

февруари 
2022 г.

февруари
2022 г.

февруари
2022 г.

февруари
2022 г.

Краен срок за  
подаване на 
проектни пред-
ложения

април 2022 г. март 2022 г. март 2022 г. април 2022 г.

Пред-
ставля-
ва ли 
проце-
дурата 
част от 
нея

Дър-
жавна 
помощ

не не да не

Мини-
мална 
помощ

не да да да

Размер 
на БФП 
за про-
ект 
/лв./

Мини-
мален 
размер

Левовата равно-
стойност на
15 000 евро

Левовата 
равностойност на

10 000 евро

Левовата 
равностойност 

на
5 000 евро

977,90 лева

Макси-
мален 
размер

Левовата равно-
стойност на

200 000 евро

Левовата 
равностойност на

200 000 евро

Левовата 
равностойност 

на
200 000 евро

391 160 лева

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-
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