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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 чрез системата ИСУН 2020 /Информационна система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020/ като крайният срок  е - 17,00 часа на 
15.10.2022 г.
 С решение на УС на Сдружение „МИГ - Попово“ е удължен 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. Новият краен срок е 17:00 
часа на 15.10.2022 г.
 Допустими кандидати по процедурата са: Община Попово; Юридически лица с 
нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.
 Проекти се подават чрез системата ИСУН 2020.

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

 В периода 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г.  Местна инициативна група – Попово обяви прием 
за приемане на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 
процедура №BG06RDNP001-19.643 чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) .
 По процедурата бяха получени шест проектни предложения с кандидат Община Попово 
както следва: 
 -„ Реконструкция и рехабилитация на бул. „България” от ул. „29-ти юни” до ул. 
„Ковачевска”;
 -„ Реконструкция и рехабилитация на бул. „България” от ул. „Ковачевска” до ул. 
„Раковска”;
 -„ Mногофункционална спортна площадка гр. Попово”;
 -„ Спортна площадка за мини футбол с. Kовачевец”;
 -„ Mногофункционална спортна площадка с. Зараево”;
 -„ Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”.

  Назначената със  заповед № КППП-7.2-01/04.07.2022 г. на изпълнителния директор на 
МИГ - Попово Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-
19.643 - МИГ Попово подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" приключи работа на 
12.08.2022 г. Цялата документацията по проведената  процедурата е представена в  ДФЗ-РА 
за проверка.
 В периода 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г.  Местна инициативна група – Попово обяви прием 
за приемане на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти" процедура №BG06RDNP001-19.573 чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) .
 По процедурата беше получено едно проектно предложение с кандидат „Български био 
храни“ ЕООД: 
 -„ Пускане в експлоатация  на цех за производство на флейковани и млени био храни“.
 Назначената със  заповед № КППП-4.2-01/02.08.2022 г. на Председателя на УС на МИГ - 
Попово Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.573 
- МИГ Попово подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти" приключи работа на 13.09.2022 г. Цялата документацията по проведената  
процедурата е представена в  ДФЗ-РА за проверка.
 Подписано ново допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50-142/21.10.2016 г.
 През месец септември бе подписано допълнително споразумение към Споразумение 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 прехвърля наличният финансов 
ресурс по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ в размер на 150 000,00 лв. към мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура". 

    РАБОТНА СРЕЩА С МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ ЕС

 В периода 27-30 септември 2022 г. представители на върховния управляващ орган на 
МИГ-Попово и екипа бе на посещение на МИГ- Проватонас, Гърция във връзка с обмен на 
знания и експертен опит в изпълнението на СВОМР и установяване на бъдещо партньорство 
за съвместни дейности. Проведена беше среща и дискусия между двете местни инициативни 
групи, в рамките на която беше представена тяхната дейност и обсъдени основните акценти и 
характеристики на бъдещите стратегии за местно развитие, предизвикателства пред тяхното 
прилагане и добри практики за преодоляването им.


