
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

брой 2/2014 г.
Този материал се финансира по Договор РД 50-150/13.10.2011 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН

Фондация „Местна инициативна група – Попово“



Продължава изпълнението на одобрената от Министерството на 
земеделието и храните Стратегия за местно развитие на Фондация „Местна 
инициативна група - Попово“ по договор за предоставяне на финансова 
помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка 
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от ПРСР за 
периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони РД 50-150/13.10.2011 г.

ОБЯВЕН Е НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО СМР НА МИГ-ПОПОВО

В Държавен вестник бр. 61 от 24 юли 2014 година е публикувана НАРЕДБА 
№ 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.,  в Преход
ните и заключителни разпоредби § 11,  на която са направени изменения в 
Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и 
по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения 
и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 20072023 г. с които се удължава 
крайният срок за представяне в разплащателна агенция на заверени копия на 
заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи до 30 септември. 

Във връзка с направените изменения на Наредба 23 от 18 декември 2009 
г. на Министерството на земеделието и храните и съгласно с разпологаеми 
бюджет по мерките от Стратегията за местно развитие  на територията на община 
Попово със заповед на  изпълнителният директор на Фондация «МИГПопово»  
от 15.08.2014 г. до 11.09.2014 г. е  обявен прием на проекти по следните мерки:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
С пълният текст на поканите може да се запознаете на сайта на фондацията: 

www.mig-popovo.com.
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ПОДПИСАНИ СА  НОВИ 7 ДОГОВОРА ПО СТРАТЕГИЯТА 
ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ПОПОВО

През месец август 2014 година бяха подписани още 7 тристранни 
договора между бенефициент, МИГПопово и Държавен фонд „Земеделие“, с 
което общият брой на сключените договори по Стратегиятя за местно развитие 
на Местна инициативна група Попово нарастна на 43. 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

• ЗК „Напредък“ Светлен  Закупуване на aвтомобилна електронна везна;
• „АГРОТИЯ“ ООД  Закупуване на зърнокомбайн;
• ЕТ „АГРОМДрагомир Дончев“  Закупуване на самоходна пръскачка.
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Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

•	 „Закупуване	на	„Универсална	класическа	линия	за	бутилиране	
на	растително	масло“	на	фирма	„РОСА“	АД;

•	 	 „Създаване	 на	 цех	 за	 производство	 на	 пелети“	 на	 фирма	
„РЕАКТ	–	33“	ЕООД;

„Доставка и монтаж на метална конструкция за замразителен тунел, 
хладилни панели и хладилна врата, хладилна инсталация, ел.двигателна и 
автоматизация за замразителен тунел“ на фирма „РОДИНААГРО“ ЕООД. 

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

„Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба No 1 от 
12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален 
комплекс на ул. „Земеделска“ и детска площадска на ул. „Каломенска“, кв.20, 
гр. Попово“ на община Попово.
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

От подписаните до момента  43 договора  10 вече са успешно 
реали зирани, проектите  са отчетени и Държавен фонд «Земеделие»  
Разплащателна агенция е възстановила на бенефициентите договорените 
суми за направените инвестиции за закупуване на:

• Телескопичен товарач – ЗК „Напредък“ с. Светлен, ЕТ „Добруджа
Станчо Станев“,  „Агротренд“ ООД, ЗК „ВЪЗХОД94“ с. Осиково.

• Самоходна пръскачка  ЕТ „АгроцентърГ. Георгиев“, ЕТ „Тодоров 
93  Янко Тодоров“;

• Колесен трактор   ЗК „НапредъкМедовина“ с. Медовина;
• Зърнокомбайн   „Елена Груп“ ЕООД;
• Трактор  „МЕГАМ 999“ ЕООД
• медикодиагностично оборудване   „АГРОВЕТИВАНОВИ“ ООД 

ПРОЕКТИ В ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В периода 23.10.2014 г.   26.10.2014 г. в гр. Попово ще се поведе VІІ 
Национален кинофестивал за оператоско майсторство „Златното око“ в памет 
на големия български оператор Димо Коларов наш съгражданин“. 

„Сдружение за среда и култура „Попово XXI век“ Попово“  кандидатства 
с проект по мярка 323  „Опазване и подобряване на селското наследство“ 
от Стратегията за местно развитие на МИГПопово и на 25.05.2014 г. 
подписа тристранен договор № 42/3/3230487/02.01.2014 за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на професионално 
видеопрожекционно оборудване с висока разделителна способност и озвуча
ване, както и за организиране и провеждане на кинофестивала. 

През месец август в залата на Общински дом на културата 
започна монтирането на найновата съвременна прожекционна техника.  
Оборудването, с която ще се осъществяват прожекциите на филмите, 
участващи в VII Национален кинофестивал вече е в готовност да посрещне 
предизвикателството да превърне  град Попово в домакин на голямото кино 
в малкия град.
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ДЕЙНОСТИ НА МИГ-ПОПОВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ 
И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ 

На 27.06.2014 г. като част от дейностите по популяризиране и информиране 
на МИГПопово се  проведе семинар на тема „Местно насърчаване на къси 
мрежи за доставки и местни пазари“. В него взеха участие 20 представители 
на местния бизнес, земеделски производители, представители на земеделски 
кооперации. По време на семинара участниците бяха запознати с дефиниции 
за къси мрежи за доставки, опитът в областта на интегрирани проекти за 
вериги на доставка на района на ЕмилияРомания, Италия, възможностите за 
финансирате през следващия програмен период.
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В качеството си на възложител на обществени поръчки и съгласно 
сумата на одобрените разходите Фондация „МИГПопово“   обяви обществена 
поръчка  ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а“  с предмет – услуганаименование: 
„Обучение на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно 
развитие и организиране на обучение на  местни лидери“  за изпълнение 
на Стратегията за местно развитие по Договор РД 50-150/13.10.2011,  
изпълняван от Фондация „Местна инициативна група – Попово“. 
След провеждане на процедурата за избор на изпълнител за фирма 
изпълнител бе избрана Аналитично Консултативна Група „ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД 
гр. София. Съгласно графика за провеждане на обученията от 24 до 27 август 

се проведе обучение на УС 
и екипа на Фондация МИГ
Попово на тема „Управление 
на промените“. Програмата 
на обучението включваше 
модули за същност на 
промяната; видове промяна; 
аспекти на промяната: уроци 
от програмния период 2007
2013 година; въведение в 
управление на промяната; 
добри практики и др.
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Местни лидери по време на обучение на местни лидери за прилагане на 
иновативни и креативни подходи при решаване на проблеми и стартиране на 
иновативни бизнес начинания  /0810.09.2014 година/.

ПРЕДСТОЯЩО

• Конференция на тема „Усъвършенстване на производствените и 
управленските процеси в земеделието чрез трансфер на иновации“;

• Мобилни информационни дни –  информационни срещи в  големи 
села  на територията на община Попово във връзка с отчитане 
изпълнението  на СМР;

• Обучение на местни лидери  за изпълнение и отчитане на проекти 
към СМР; 

• Обучение на местни лидери от уязвими групи за насърчаване  на 
инициативност и предприемчивост  за успешно  местно развитие.
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ИМАТЕ ДУМАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БЮЛЕТИНА

1. Задайте въпрос:
..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................

2. Кажете Вашето мнение: 
..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................

3. Направете предложение, свързано с изпълнението на СМР:
..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..........................................

Изпратете приложението на адрес:
гр. Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ 2
или на email: office@migpopovo.com



ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
До Фондация „МИГ – Попово“

С настоящата заявка бих желал/а да участвам в следните обучения, 
организирани от Фондация „МИГПопово“:

Тема на обученията:
	„Прилагане на иновативни и креативни подходи при  решаване на проблеми 

и стартиране на иновативни бизнес начинания за идентифициране проектни идеи и 
реализирането им  по СМР“

 „Прилагане на иновативни интегрални методи и практики при управление на 
местните общности“

	„Изпълнение и отчитане на проекти към СМР“
 „Обучение на местни лидери от уязвими групи /жени, младежи, роми/ за 

насърчаване  на   инициативност и предприемчивост  за успешно  местно развитие“
Продължителност на обучението:
	34 часа 
	1 ден   
 2 дена  
Кога да се проведе обучението:
	през седмицата, в работно време   
	през седмицата, след работно време 
 през уикенда    

Къде да се проведе обучението:
 в рамките на града  
 извън града  

Желая да получа материали предварително
 Да, за да се запозная преди обучението
 Не, предпочитам да получа такива на място в деня на обучението

Заявката е подадена от:
С уважение,
.......................................

Име, фамилия
Тел./факс, GSM
email
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

Име, фамилия
Адрес за 
кореспонденция
Тел./факс, GSM
email

С уважение,
.......................................

ФОНДАЦИЯ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО“
7800 Попово, пл. „Ал. Стамболийски“ 2, ет. 4, тел./факс: +359 608 4 27 26

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

ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛАЦИЯ:

До Фондация „МИГ - Попово“

С настоящата заявка бих желал/а да бъде организирана консултация, в която да бъда включен/а и за 
провеждането на която да получа потвърждение мининмум 10 дни предварително.

Предварително благодаря на Вас и екипа на проекта за вниманието!

1. Темата/ите на консултацията, от която се интересувам е/са:
Кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГПопово“ по мерките от          

Ос 1 /121, 123/
Кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГПопово“ по мярка                           

223 „Първоначално залесване на неземеделски земи“
Кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развите на Фондация „МИГПопово“ по мерките от                

Ос 3 /311, 312, 313, 321,322,323/
Друго /моля опишете какво/ ........................................................................................................................................

2. Най-удобното време за мен за участие в консултацията е:
През уикенда
Делнични дни след 17,30
Нямам претенции

3. Предпочитана продължителност на консултацията:
1 час
24 часа
1 ден
2 или повече дена

4. Желая да получа материали предварително
Да, за да се запозная преди консултацията

Не, предпочитам да получа такива на място в деня на консултацията

5. Изпратете предизвестие за консултацията към:
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Екип по прилагане на Стратегията 
за местно развитие: 

Изпълнителен директор: инж.Магдалена Радева
тел.: 0879 201 400

Счетоводител: Юлия Неделчева
Експерт по прилагане на СРМ: Даниел Мисирджиев 

тел.: 0879 201 407
Техн. асистент: Милена Георгиева

тел.: 0879 201 407

Офис на Фондация „МИГ-Попово“
гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски“ 2, ет. 4

Телефон: 0608 / 4 27 26
Ел.поща: offi  ce@mig-popovo.com

Информация за работата на МИГ можете да получавате 
текущо по ел.поща, чрез запитване, по телефона, 

както и на сайта на Фондация „МИГ – Попово“:
www.mig-popovo.com 


