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УТВЪРДИЛ: 
…………………………. 
      Ивайло Иванов

/Председател на УС на Фондация „МИГ – Попово”/                                               

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2013 Г. ПО СМР НА ФОНДАЦИЯ „МИГ – ПОПОВО”

Наименование 
на мярка

Цел на мярката

Индикативен 
разполагаем 

бюджет за 
2013 г.
/в лева/

Размер на субсидията 
на проект

Допустими бенефициенти Период на приемминимален
/в евро/

максимален
/в евро/

Мярка 111
Професионално 
обучение, 
информационн
и дейности и 
разпространени
е на научни 
знания

- Да подпомогне регистрираните 
земеделски производители да  
продължават да се занимават на 
по-професионално ниво с 
дейността си;
- Да се разшири познанието за 

агроекологичните схеми и оттук и 
броят на кандидатстващите по 
214 мярка и/или занимаващи се с 
агроекология;
- Да се подобри човешкият 

потенциал в земеделието и 
горското стопанство чрез 
разпространение на знания и 
придобиване на нови умения; 
- Да се повишат техническите и 

11 754 -1750 евро 
за обучение 
чрез 
курсове от 
150 часа;
- 350 евро 
за обучение 
чрез 
курсове от 
30 часа;
- 210 евро 
за обучение 
чрез 

- Организации, които провеждат 
курсове и информационни дейности. 
-Организациите провеждащи 
курсовете и информационните 
дейности, могат да бъдат публични 
или частни институции в системата 
на професионалното образование и 
обучение, регистрирани по Закона за 
професионалното образование и 
обучение. 
За обучение само чрез 
информационни дейности са 
допустими и неправителствени 
организации, научни институти, 
браншови съюзи и консултантски 
фирми и с предмет на дейност в 

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013
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икономическите знания и умения 
в областта на управлението и
бизнеса, новите технологии, 
качеството и безопасността на 
продуктите, устойчивото 
управление на природните 
ресурси и биологичното 
производство.

информаци
онни 
дейности;

областта на селското и горското 
стопанство, управлението на земите и 
околната среда.

Мярка 121 -  
Модернизация 
на 
земеделските 
стопанства

- Да продължи  технологичното 
развитие и въвеждането  на 
иновации в земеделските 
стопанства  
- Да се подкрепи развитието на 
бизнес инфраструктурата в 
селското стопанство и да се 
повиши неговата 
конкурентоспособност

598 483 5 000 200 000 1. Земеделски производители 
2. .Организации на земеделски 

производители.

Първа покана

24.01.2013 - 23.04.2013

Втора покана

01.07.2013 - 30.09.2013

Мярка 123 -  
Добавяне на 
стойност към 
земеделски и 
горски 
продукти

- Да се подобри цялостната 
дейност, икономическата 
ефективност и 
конкурентоспособността на 
предприятия от хранително-
преработвателната и горската 
промишленост чрез:
а) по-добро използване на 

469 399 10 000 200 000 Еднолични търговци или юридически 
лица, които са:
1.микро-, малки или средни 
предприятия;
2.междинни предприятия. 
Кандидатите за финансова помощ 
трябва да са с не повече от 25 на сто 
държавно или общинско участие.

Първа покана

24.01.2013 - 23.04.2013
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факторите за производство;
б) въвеждане на нови продукти, 
процеси и технологии;

в) подобряване на качеството и 
безопасността на храните и 
тяхната проследяемост;

- Да се постигане съответствие със 
стандартите на Общността;
Да се подобри опазването на 
околната среда.

Втора покана

01.07.2013 - 30.09.2013

Мярка 223 -  
Първоначално 
залесяване на 
неземеделски 
земи

•  Да се увеличи  лесистостта с цел 
принос към смекчаване 
климатичните промени и
подпомагане био-разнообразието в 
природата;
• Да се намали ерозията и де се 
предпази от маргинализация на 
земите;

70 407 1 200 200 000 1.физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, 
собственици на неземеделски земи с 
площ над 0,5 ха;
2. общини, притежаващи 
неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3.държавни горски стопанства (ДГС), 
държавни ловни стопанства (ДЛС), 
дирекции на национални паркове 
(ДНП) и научноизследователски 
горски стопанства, стопанисващи 
неземеделски земи с площ над 1,0 ха.
Юридическите лица и едноличните 
търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, 
при условие че са регистрирани по 
Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за 
вероизповеданията.

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013
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Мярка 311 -  
Разнообразяван
е към 
неземеделски 
дейности

- Да се насърчат земеделските 
производители от територията да 
развиват неземеделски дейности 
свързани с  развитието на 
интегриран туризъм,  чрез 
представянето на туристически 
продукти с много профили –
исторически паметници, 
етнография, природни феномени, 
възможности за културни и 
спортни събития.
- Да се осигури заетост и  
повишаване на доходите на 
населението, чрез изграждане на 
добра   инфраструктура и  
предлагане на висококачествени  
услуги
- Да се създаде възможност за  
обвързване на регионалния 
туристически продукт с 
национални и международни 
туристически вериги

117 350 5 000 200 000 Еднолични търговци (ЕТ) и 
юридически лица (ЮЛ), които:
-са регистрирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите;
-са регистрирани като змеделски 
производители по реда на Наредба № 
3 от 1999 г. За създаване и 
поддържане на регистър на 
земеделските производители (ДВ, бр. 
10 от 1999 г.) и/или като 
тютюнопроизводители по Закона за 
тютюна и тютюневите изделия;
- са микро, малко или средно 
предприятие по смисъла на чл. 3 от 
Закона за малките и средните 
предприятия;
- имат приход минимум 50 % през 
предходната година на 
кандидатстването от земеделска 
дейност, преработка на земеделска 
продукция и/или услуги, директно 
свързани със земеделски дейности, 
включително от получена публична 
финансова помощ, директно свързана 
с извършването на тези дейности и 
услуги;
- са вписани в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията.

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013
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Мярка 312 -  
Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 
микропредприя
тия;

- Да се насърчи  растежа и 
създаването на нови работни места 
в неземеделски микропредприятия 
; 
- Да се насърчи 
предприемачеството, създаването 
на възможности за заетост и да се 
създадат условия за повишаване на 
доходите на населението в 
територията;
- Да се насърчи развитието на 
интегриран туризъм  в 
територията.

234 700 5 000 200 000 Физически лица, еднолични търговци 
(ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:
- са микропредприятия по смисъла на 
чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и 
средните предприятия;
- имат седалище или постоянен адрес 
за физическите лица на територията 
на действие на СМР;
- не са регистрирани като земеделски 
производители по реда на Наредба № 
3 от 1999 г. За създаване и 
поддържане на регистър на 
земеделските производители (ДВ, бр. 
10 от 1999 г.), като земеделски 
стопани в Интегрираната система за 
администриране и контрол (ИСАК) 
и/или като тютюнопроизводители по 
Закона за тютюна и тютюневите 
изделия и не извършват земеделска 
дейност;
- са регистрирани по Търговския 
закон, Закона за кооперациите или 
Закона за занаятите.

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013
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Мярка 313 –
Насърчаване на 
туристическите 
дейности

- Да се насърчи растежа на 
доходите и създаването на заетост 
на територията чрез подпомагане 
развитието на интегриран селски 
туризъм;
- Да се разнообрази и подобри  
туристическата инфраструктура, 
атракции и съоръжения за 
посетители на територията

58 676 5 000 200 000 - Община Попово
- Юридически лица с нестопанска цел 
(ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска 
цел.

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013

Мярка 321 -  
Основни 
услуги за 
икономиката и 
населението в 
селските 
райони;

- Да се подобри достъпът на 
населението до културни,  спортни 
и свързани със свободното време и 
отдиха услуги;
- Да се подобри достъпът на 
населението до социални услуги;
- Да се подобри достъпът до 
услуги свързани с 
информационните и 
комуникационни технологии.

117 188 5 000 200 000 - Община Попово ;
- Юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за 
дейности, свързани по т. 3, 4, 5, 6 от 
раздел „Допустими дейности”). 
Основният предмет на дейност на 
ЮЛНЦ да е сързан с 
дейността/услугата, за която те 
кандидатстват да развиват.
- Читалища, регистрирани по Закона 
за Народните читалища

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013

Мярка 322 -  
Обновяване и 
развитие на 
селата.

Да се подобри привлекателността 
на средата за живот в населените 
места от територията.

117 188 10 000 200 000 - Община Попово ;
- Юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ

- Читалища, регистрирани по Закона 
за Народните читалища - Местни 

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013
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поделения на вероизповедания, 
регистрирани като юридически лица 
съгласно чл. 20 от Закона за 
вероизповеданията или признати за 
юридически лица по силата на чл. 10 
от същия закон, които могат да 
кандидатстват за обновяване и 
ремонт на сгради с религиозно 
значение.

- Граждански дружества на 
физически и/или юридически лица, 
основани с цел извършване на 
строителни работи във връзка с 
обновяване на фасадите на частни 
сгради и външни прилежащи 
пространства, включени в интегриран 
план за обновяване на населеното 
място

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013

Мярка 323-   
Опазване и 
подобряване на 
селското 
наследство 

82 145 5 000 100 000 - Юридически лица регистрирани по 
ЗЮЛНЦ; 
- Община Попово;
- Земеделски производители, 
регисрирани по Наредба № 3 и 
земеделски стопани, регистрирани в 
ИСАК;
- Собственици на гори;
- Лица, регистрирани по Търговския 
закон, Закона за кооперациите и 
Закона за занаятите;
- Читалища, регистрирани по Закона 

Първа покана

14.01.2013 - 01.04.2013

Втора покана

03.06.2013 - 30.08.2013
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за народите читалища; 
- Физически лица.

Подмярка 
323А  
Опазване и 
възстановяван
е на  природно 
наследство

- Да се повиши информираността по 
отношение на проблемите на 
природната среда и популяризиране 
на природното наследство;
- Да се създадат  условия и 
управленска рамка за опазване на 
елементи от природното наследство
- Да се опазят природни елементи 
неделима част от селския пейзаж.

Под мярка  
323Б Опазване 
и 
възстановяван
е на 
културното 
наследство 

- Да се укрепи селската общност 
като се включат местните знания и 
умения при създаването и 
осъществяването на културни 
проекти; 
- Да се подобри околната среда в 
селата и да се подпомогне 
утвърждаването на чувство на 
принадлежност към местната 
общност;
- Да се съхрани, обнови и 
модернизира културната 
инфраструктура;
- Да се потърсят съвременни форми 
и начини за популяризиране на 
живото нематериално културно 
наследство.
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УТВЪРДИЛ: 

…………………………. 

      Ивайло Иванов


/Председател на УС на Фондация „МИГ – Попово”/                                               

Индикативна годишна програма за прием на проекти ЗА 2013 Г. по СМР на Фондация „МИГ – ПОПОВО”


		Наименование на мярка

		Цел на мярката

		Индикативен разполагаем бюджет за 

2013 г.


/в лева/

		Размер на субсидията на проект

		Допустими бенефициенти

		Период на прием



		

		

		

		минимален

/в евро/

		максимален


/в евро/

		

		



		Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания




		- Да подпомогне регистрираните земеделски производители да  продължават да се занимават на по-професионално ниво с дейността си;


 - Да се разшири познанието за агроекологичните схеми и оттук и броят на кандидатстващите по 214 мярка и/или занимаващи се с агроекология;


 - Да се подобри човешкият потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения; 


- Да се повишат техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси и биологичното производство.

		11 754

		

		-1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;


- 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;


- 210 евро за обучение чрез информационни дейности;

		- Организации, които провеждат курсове и информационни дейности. 


-Организациите провеждащи курсовете и информационните дейности, могат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение, регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение. 


За обучение само чрез информационни дейности са допустими и неправителствени организации, научни институти, браншови съюзи и консултантски фирми и с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 121 -  Модернизация на земеделските стопанства

		- Да продължи  технологичното развитие и въвеждането  на иновации в земеделските стопанства  


- Да се подкрепи развитието на бизнес инфраструктурата в селското стопанство и да се повиши неговата конкурентоспособност

		598 483

		5 000 

		200 000

		1. Земеделски производители 


2. .Организации на земеделски производители.

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		24.01.2013 - 23.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		01.07.2013 - 30.09.2013



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 123 -  Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

		- Да се подобри  цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:


а) по-добро използване на факторите за производство;


б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;


в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;


- Да се постигане съответствие със стандартите на Общността;


Да се подобри опазването на околната среда.

		469 399

		10 000

		200 000

		Еднолични търговци или юридически лица, които са:


1.микро-, малки или средни предприятия;


2.междинни предприятия. 

Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.



		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		24.01.2013 - 23.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		01.07.2013 - 30.09.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 223 -  Първоначално залесяване на неземеделски земи

		•  Да се увеличи  лесистостта с цел принос към смекчаване климатичните промени и


подпомагане био-разнообразието в природата;


• Да се намали ерозията и де се предпази от маргинализация на земите;

		70 407

		1 200

		200 000

		1.физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;


2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;


3.държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.


Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		Мярка 311 -  Разнообразяване към неземеделски дейности

		- Да се насърчат земеделските производители от територията да развиват неземеделски дейности свързани с  развитието на интегриран туризъм,  чрез представянето на туристически продукти с много профили – исторически паметници, етнография, природни феномени, възможности за културни и спортни събития.

- Да се осигури заетост и  повишаване на доходите на населението, чрез  изграждане на добра   инфраструктура и  предлагане на висококачествени  услуги


- Да се създаде възможност за  обвързване на регионалния туристически продукт с национални и международни туристически вериги

		117 350

		5 000

		200 000

		Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:


-са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;


-са регистрирани като змеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия;


- са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;


- имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;


- са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.



		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 312 -  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

		- Да се насърчи  растежа и създаването на нови работни места в неземеделски микропредприятия ; 


- Да се насърчи предприемачеството, създаването на възможности за заетост и да се създадат условия за повишаване на доходите на населението в територията;


- Да се насърчи развитието на интегриран туризъм  в територията.

		234 700

		5 000 

		200 000

		Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:


- са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;


- имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на СМР;


- не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;


- са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.



		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

		- Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;


- Да се разнообрази и подобри  туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията

		58 676

		5 000

		200 000

		- Община Попово


- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 321 -  Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;




		- Да се подобри достъпът на населението до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;


- Да се подобри достъпът на населението до социални услуги;


- Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.

		117 188

		5 000

		200 000

		- Община Попово ;


- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности, свързани по т. 3, 4, 5, 6 от раздел „Допустими дейности”). Основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е сързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.


- Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 322 -  Обновяване и развитие на селата.

		Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията.

		117 188

		10 000

		200 000

		- Община Попово ;


- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ


- Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища - Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение.


- Граждански дружества на физически и/или юридически лица, основани с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасадите на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		Мярка 323-   Опазване и подобряване на селското наследство 

		

		82 145

		5 000

		100 000

		- Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 


- Община Попово;


- Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;


- Собственици на гори;


- Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;


- Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 


- Физически лица.

		Първа покана



		

		

		

		

		

		

		14.01.2013 - 01.04.2013



		

		

		

		

		

		

		Втора покана



		

		

		

		

		

		

		03.06.2013 - 30.08.2013



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Подмярка 323А  Опазване и възстановяване на  природно наследство

		- Да се повиши информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство;


- Да се създадат  условия и управленска рамка за опазване на елементи от природното наследство


- Да се опазят природни елементи неделима част от селския пейзаж.

		

		

		

		

		



		Под мярка  323Б Опазване и възстановяване на културното наследство 

		- Да се укрепи селската общност като се включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти; 


- Да се подобри околната среда в селата и да се подпомогне утвърждаването на чувство на принадлежност към местната общност;


- Да се съхрани, обнови и модернизира културната инфраструктура;


- Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.

		

		

		

		

		







ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ; 

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com
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