
Брой 1/2022 г.



 На основание чл. 16 ал. 1 от раздел VI Ред за одобряване на годишен 
доклад от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 
разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР за 
периода 2014 - 2020 г.) , издадена от министъра на земеделието и храните 
(Наредба № 1)   всяка година до 31 януари Местните инициативни групи подават 
в Управляващия орган (УО) на ПРСР за периода 2014 - 2020 г. обобщен доклад за 
извършените дейности, свързани с текущи разходи и популяризиране на 
стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за предходната 
календарна година. 
 С решение № 1 по протокол № 2 от 17.01.2022 г. Управителният съвет на 
МИГ – Попово прие обобщения годишен доклад и с решение № 1 по Протокол № 
1 от 25.01.2022 г. Общото събрание го одобри. Обобщеният доклад беше 
изпратен за одобрение на УО на 27.01.2022 г. 
 На 18.02.2022 г.  ръководителят на УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. – 
д-р Момчил Неков е одобрил годишен доклад на МИГ - Попово за извършените 
дейности през 2021 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР“.
 Съгласно разпоредбите на чл. 62 т. 15 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 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г.  (ПРСР за периода 2014 - 2020 г.), издадена от  министъра 
на земеделието и храните (Наредба № 22) в срок до 15 февруари на следващата 
календарна година МИГ изготвя и представя на Управляващия орган на ПРСР за 
периода 2014 – 2020 г. годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията 
за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).
 С решение № 2  по Протокол № 2 от 17.01.2022 г. Управителният съвет  
на МИГ – Попово е приел годишния доклад, а с решение № 2 по Протокол № 1 от 
25.01.2022 г. Общото събрание го е одобрило и на 01.02.2022 г. същият е 
подаден към УО на ПРСР 2014-2020 г.
 На 01.04.2022 г. УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. е одобрил  годишен 
доклад на МИГ - Попово за извършените дейности през 2020 г. по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие“

ОДОБРЕНИ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ  НА МИГ - ПОПОВО

 Полученото едно проектно предложение по подмярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“, процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-

19.454- МИГ Попово, втори прием чрез Информационната система за управление 

и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на фирма „АГПОВЕТ 

ИВАНОВИ“ ООД гр. Попово  бе оценено от назначената със  заповед № КППП 6.4-

2/05.01.2022 г. на председателя на УС на МИГ - Попово Комисия за подбор на 

проектни предложения. Комисията приключи работа на 14.02.2022 г. Цялата 

документацията по проведената  процедурата е представена в  Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция за проверка.
 Бяха получени 4 проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.487 - МИГ Попово мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията 

на МИГ-Попово“ чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). По време на оценката едно от 

предложенията беше оттеглено от кандидата и едно отпадна на етап Оценка за 

Административно съответствие и допустимост 
 Назначената със заповед № КППП 21-1/05.01.2022 г. на изп. директор на 

МИГ - Попово Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.487 - МИГ Попово мярка 21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ-Попово“ приключи работа на 14.02.2022 г.  Цялата 

документацията по проведената  процедурата е представена в  ДФЗ-РА за 

проверка.

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

 На 01.03.2022 г. стартира прием на проекти по мярка  21 „Съхраняване и 

развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ - Попово“, втори прием от СВОМР на МИГ - 

Попово. Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 30.06.2022 г.
Всички необходими документи по процедурата са публикувани на сайта на 

сдружението – , както и в ИСУН2020.www.mig-popovo.com

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

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА „МИГ-ПОПОВО” ЗА 2022 Г.

http://www.mig-popovo.com/

