
Брой 2/2022 г.



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

 Продължава приемът на проекти по подмярка 21 „Съхраняване и развитие на местните 
идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ - 
Попово“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.487 с общ финансов ресурс 5 067,06 лв. 

 Допустими кандидати по процедурата са: Община Попово; Юридически лица с 
нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; Общински 
музей; Училища и детски градини.

 Проекти се подават в системата ИСУН 2020, като крайният срок  е - 17,00 часа на 
30.06.2022 г.

 На 18.04.2022 г. стартира приемът на проекти по подмярка 22 „Насърчаване на 
социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на 
икономически растеж на територията на МИГ-Попово“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.488 с 
общ финансов ресурс 13 745,00 лв. 

 Допустими кандидати по процедурата са: Община Попово; Юридически лица с 
нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.
Проекти се подават в системата ИСУН 2020, като крайният срок  е - 17,00 часа на 07.09.2022 г.

 Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.573 с общ финансов ресурс 120 
121,00 лв. стартира  на 01.06.2022 г. 

 Допустими кандидати по процедурата са: Земеделски производители; Предприятия 
/Физически и Юридически лица/ регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия.

Проекти се подават в системата ИСУН 2020, като крайният срок  е - 17,00 часа на 29.07.2022 г.

 Продължава приемът на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.643 с общ финансов ресурс 1 360 540,56 лв. 

 Допустим кандидат: Община Поповo. 

 Проекти се подават в системата ИСУН 2020, като крайният срок  е - 17,00 часа на 
30.06.2022 г.

 Пакетът документи за кандидатстване по всяка процедура е публикуван на интернет 
страницата на Сдружение „МИГ-Попово“: ,  както и в www.mig-popovo.com
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В 
БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН2020).

 Проведено обществено обсъждане  на проект за изменение на одобрената Стратегия за 
ВОМР на МИГ - Попово

 През месец май 2022 г. се проведе общественото обсъждане във връзка с 
предложението на УС за изменение на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ – Попово по 
отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по 
мярка 19.2 и по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с 
промяна на финансовите параметри по т. 3. Документите са публикувани на сайта на 
Сдружение МИГ – Попово , секция „Новини“.www.mig-popovo.com

 На 04.05.2022 г. от 10.30 часа в конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово 
инн“, гр. Попово се проведе общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – 
Попово“ при следният дневен ред, предварително обявен в поканата за свикване:

 1. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие за територията на МИГ- Попово по отношение на финансовите й параметри 
до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по мярка 19.2 и по отношение на 
мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри 
по т. 3. 

 2. Разни. Общото събрание единодушно прие решението за промяна на одобрената 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово по 
отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по 
мярка 19.2 и по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с 
промяна на финансовите параметри по т. 3. Промяната в одобрената Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово се състои в прехвърляне на 
наличните средства от мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура“ – 170 000,00 лв. към мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“, поради липсата на кандидати и готови проекти по мярка 7.5.

 Необходимите документи за промяната на одобрената Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово са изпратени към УО на ПРСР. 
Предстои сключване на допълнително споразумение към Споразумение РД 50-
142/21.10.2016 г.

 През месец юни 2022 г. бяха подписани две споразумения за прекратяване на 
административни договори BG06RDNP001-19.020-0001-C01/2019 г. и BG06RDNP001-
19.349-0004-C01/04.11.2021 г. по подмярка 7.2, на Община Попово. На основание чл.19, 
ал.1, т.2 от горецитираните договори, същите се прекратяват по взаимно съгласие на 
страните.

Проведено общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Попово

ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 7.2

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

