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 В периода 22 - 23 ноември 2022 г.  в конферентна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Попово екипът на МИГ – Попово проведе  2 обучения на местни лидери. 
 Във всяко от обученията взеха участие  представители на стопанския, нестопанския и 
публичния сектор от територията на действие на местната инициативна група.
 Логистиката на обучението включваше осигуряване на: кафе паузи, зала, обяд, лектор 
и консумативи. Всеки участник в обучението получи лична папка с материали от обучението. 
 Обучението беше проведено в изпълнение на задълженията на МИГ, в изпълнение на 
разпоредбите на  член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201,  съгласно който задачите на МИГ по 
прилагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните участници 
за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за 
управление на проекти и член 62 от Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември 
2015 г., съгласно който МИГ е длъжна да  информира и подпомага подготовката на проекти на 
потенциалните кандидати.
 Програмата  на обучението включваше теоретична подготовка и практически занятия с 
фокус върху управлението и отчетността на проекти по Стратегията за ВОМР за територията на 
МИГ-Попово в ИСУН и включваше 2 модула:
  Модул 1 – Ред и начин за осъществяване на предварителна проверка и последващ 
контрол във връзка с провеждане на  обществени поръчки, финансирани от ДФ „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция по ПРСР 2014-2020 г.
  Модул 2 – Ред и начин за провеждане на процедура за избор с публична покана по 
реда на ЗУСЕСИФ и постановление № 160 на МС от 2016 г.
 Обученията имаха за цел придобиване на знания и практически умения от участниците 
за ефективно управление, изпълнение и отчитане на проект по СВОМР чрез ИСУН 2020.
 На 23 и 24.11.2022 г. Сдружение „МИГ – Попово“ проведе и 2 информационни срещи 
във връзка с прилагането на СВОМР на територията на МИГ – Попово. Участници в срещите бяха 
ученици от ПГСС „Никола  Пушкаров“ и ПГТЛП  гр. Попово.
 Целта на проведените информационни срещи беше повишаване на информираността 
на местната общност относно напредъка по подхода ВОМР и насърчаване на   активното и 
участие в процеса на прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ – Попово.
Дневнният ред на проведените информационни срещи, включваше:
 - Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)  - представяне 
на напредъка, трудностите и дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода 
ВОМР;
 - Напредък в прилагането на подхода ВОМР - информация за изпълнението на 
одобрената  стратегия за Водено от общностите местно развитие  за територията на МИГ – 
Попово, информация за приключили приеми по мерки от СВОМР през 2022 г., предстоящо, 
дискусия.
 - Представяне на Индикативната годишна работна програма на МИГ – Попово за 2023 г.

ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

 В периода 15 - 18 декември 2022 г. се проведе обучение за екипа и членовете на 
колективния върховен орган на местна инициативна група - Попово на тема „Мониторинг и 
оценка на политики и програми за местно развитие“  
Обучението бе разделено на 4 модула както следва:
 Модул 1 – Мониторинг и оценка на политики и програми за местно развитие - основни 
характеристики, цели и функции
 Модул 2 – Видове оценки на политики и програми за местно развитие
 Модул 3 – Технология и методи за мониторинг и оценка на политики и програми за 
местно развитие  
 Модул 4  – Основни методи за събиране на информация при мониторинг и оценка на 
политики и програми за местно развитие

 Сдружение „МИГ Попово“ участва в Международно изложение на продукти от 
териториите на МИГ, прилагащи Подхода ВОМР, организирано от Министерство на 
земеделието на 09-10 декември 2022 г. в гр. Русе. Производители на храни, напитки и 
занаятчийски стоки от цяла България промотираха своите продукти.
 На щанда на МИГ - Попово бяха представени стоките на „Роса" АД  гр.Попово, ЗК 
"“Напредък" с.Светлен, ЗП Недялко Неделчев Йорданов, ЗП Пламена Любенова Любенова и др.
Изложението бе открито от г-н Явор Гечев – министър на земеделието.

 МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНИТЕ 
ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ГРАД РУСЕ 


