
Фондация “Местна инициативна група - Попово” продължава изпълненито 
на одобрената от Министерството на земеделието и храните Стратегия за мест-
но развитие по договор за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прила-
гане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни иници-
ативни 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 Европей-
ския земеделски фонд за развитие на селските райони РД 50-150/13.10.2011 г.

През месец февруари 2013 година,  съгласно предварително утвърден график 
бяха проведени 10 информационни срещи, които обхванаха всички населени 
места от територията на Местна инициативна група  Попово. Присъстващите  
бяха запознати с  допустимите кандидати, допустимите дейности, изискванията, 
реда и необходимите документи към  заявленията за подпомагане по мерките 
от Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово” по ос 4 ЛИДЕР на 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.



На 15.04.2013 изтече срокът на първата покана за 2013 г. за подаване на про-
ектни предложения по  следните мерки от Стратегията за местно развитие на 
Фондация „МИГ-Попово” :

• Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и раз-
пространение на научни знания”

• Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
• Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
• Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
• Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
• Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските 

райони”
• Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
• Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”



На 30.04.2013 изтече срокът на първата покана за 2013 г. за подаване на про-
ектни предложения по  две от мерките по  Стратегията за местно развитие на 
Фондация „МИГ-Попово” :

• мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ;
• мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.



След приключване на приема  бяха  проведени публични сесии за отваряне на 
получените проектни предложения.  

В сесиите  участваха  кандидатите подали проекти, Управителният съвет  и еки-
па на МИГ  Попово, местни  медии. 

Общо подадените проекти по мерките от СМР на Фондация „МИГ-Попово” са 17, 
съответно по : 

 Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” 
– 6 проектни предложения 
 Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”– 1 
 Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” -  3
 Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”- 7.

Общата стойност на подадените проекти е : 2 906 901.50 лв.



 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Регистър на получените проектни предложения (заявления) по Мярка 312 
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/312- 2013.1 
 Стратегия за местно развитие                                                                                                 

                                                                                                 

 входящ 
регистрационен 
номер на проектното 
предложение 
(заявлението)

Наименование на 
кандидата

Наименование на 
проектното предложение 

Дата на 
получаване

Час на 
получа-
ване

РД 50-150/13.10.2011/
            312- 2013.1/ 001

”Солар груп Ив” ЕООД „Фотоволтаична 
електроцентрала 73.44 kWp”

10.04.2013 13:25

РД 50-150/13.10.2011/
            312- 2013.1/ 002

”Попгруп” ЕООД „Фотоволтаична 
електроцентрала 73.44 kWp”

10.04.2013 13:35

РД 50-150/13.10.2011/
            312- 2013.1/ 003

”Водица СПА” ООД „Изграждане на база за 
развитие на селски туризъм 
– I-етап”

15.04.2013 11:45

РД 50-150/13.10.2011/
            312- 2013.1/ 004

”ТД-Маркет” ЕООД ”Изграждане на 
туристическо селище в 
землището на с.Водица, 
общ.Попово. област 
Търговище”

15.04.2013 14:25

РД 50-150/13.10.2011/
            312- 2013.1/ 005

”УАЙЛД ТЕАМ” ООД ”ЕКО КЪЩА ЗА ГОСТИ В 
С.ПАЛАМАРЦА, ОБЩИНА 
ПОПОВО”

15.04.2013 15:10

РД 50-150/13.10.2011/
            312- 2013.1/ 006

”Надя Дизайн” ЕООД „Надстрояване и 
преустройство на шивашки 
цех”

15.04.2013 15:30



 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Регистър на получените проектни предложения (заявления) по мярка 321 „ 
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони ” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/321- 2013.1 
 Стратегия за местно развитие                                                                                                 

                                                                                                 

 входящ 
регистрационен 
номер на 
проектното 
предложение 
(заявлението)

Наименование на 
кандидата

Наименование на проектното 
предложение 

Дата на по-
лучаване

Час на 
получа-
ване

РД 50-150/13.10
.2011/            321- 
2013.1/ 001

Община Попово „Закупуване на специализиран 
превоз за нуждите на ПСУ, 
настанени в звено „ДВУИ и ЗЖ” 
с.Медовина”

01.04.2013 13:50



Регистър на получените проектни предложения (заявления) по мярка 323 
„Опазване и подобряване на селското наследство” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2013.1 
 Стратегия за местно развитие                                                                                                 

                                                                                                 

 входящ 
регистрационен 
номер на 
проектното 
предложение 
(заявлението)

Наименование на 
кандидата

Наименование на проектното 
предложение 

Дата на по-
лучаване

Час на 
получа-
ване

РД 50-150/13.10
.2011/            323- 
2013.1/ 001

НЧ “Св.св.Кирил и 
методий – 1882” 
гр.Попово

„Кино - зона” 15.04.2013 15:35

РД 50-150/13.10
.2011/            323- 
2013.1/ 002

НЧ “Възраждане 
– 1924” 
кв.Невски, 
гр.Попово 

„Рапсодия 7/8” 15.04.2013 15:50

РД 50-150/13.10
.2011/            323- 
2013.1/ 003

” Сдружение за 
среда и култура 
„Попово XXI век” 
Попово”

„”Златното око” Национален 
кинофестивал за оператоско 
майсторство в памет на големия 
български оператор Димо Коларов 
наш съгражданин”

15.04.2013 16:05



Съгласно заповед  № 13/16.04.2013г. на изпълнителния директор на Фон-
дация „МИГ-Попово” е удължен срокът за прием на проектни предложения 
по първа покана както следва :

•	 мярка	313	„Насърчаване	на	туристическите	дейности”	–	до	16:30	часа	на	31	
май	(петък)	2013	година	включително;  

•	 мярка	223	„Първоначално	залесяване	на	неземеделски	земи”	–	до	16:30	часа	
на	20	юни	(четвъртък) 2013 година	включително;  

•	 мярка	311	„Разнообразяване	към	неземеделски	дейности”	–	до	16:30	часа	на	
20	юни	(четвъртък) 2013 година	включително;  

•	 мярка	322	„Обновяване	и	развитие	на	населените	места”	–	до	16:30	часа	на	
20	юни	(четвъртък) 2013 година	включително.

•	 мярка	 123	 „Добавяне	 на	 стойност	 към	 земеделски	 и	 горски	 продукти”-	 до	
16:30	часа	на	29	юли	(понеделник)	2013	година	включително.

За следните мерки са публикувани втори покани за прием на проектни пред-
ложения:

•	 	мярка	111	„Професионално	обучение,	информационни	дейности	и	разпрос-
транение	на	научни	знания”	с	начална	дата	01.05.2013	г.	и	краен	срок	за	по-
даване	на	проектни	предложения	–	до	16:30	часа	на	01.08.2013г.

•	 мярка	 321	„Основни	 услуги	 за	 икономиката	 и	 населението	 в	 селските	 ра-
йони”	с	начална	
дата	21.05.2013	
г.	 .	 и	 краен	 срок	
за	 подаване	 на	
проектни	пред-
ложения	 –	 до	
16:30	 часа	 на	
21.08.2013	г.



На 25.04.2013 г. в гр. Попово се проведе публичен дебат относно бъдещето на 
ПРСР след 2013 г., организиран от Министерство на земеделието и храните, съв-
местно с Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“.  
Целта на дебата бе да популяризира и подобри нивото на информираност на 
земеделските производители относно визията на Общата селскостопанска по-
литика (ОСП) на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и съответно за основните моменти, 
които ще залегнат в бъдещата Програма за развитие на селските райони (2014 
– 2020). Основните обсъждани теми бяха :

• Основни аспекти на ОСП след 2013 г.; 
• директните плащания и пазарната подкрепа; 
• приоритети на политиката на ЕС след 2013 г.; 
• новата Програма за развитие на селските райони.

Участие в срещата взеха земеделски производители, местни бизнесмени, не-
правителствени организации, представители на „МИГ-Попово” и граждани.



Екипът на МИГ Попово предоставя консултации на потенциални бенефициенти 
по  Стратегията за местно развитие на територията на община Попово всеки ра-
ботен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на фондацията или чрез предварителна 
заявка на сайта на фондацията -  www.mig-popovo.com

Предстоящо по изпълнение на Стратегията на МИГ-Попово:

 Провеждане на обучения на местни лидери:
 • за запознаване с  добри практики на подхода Лидер в ЕС;
 • за идентифициране проектни идеи и реализирането им  по СМР;
 • за изпълнение и отчитане на проекти към СМР.

 Провеждане на обучение на местни лидери от уязвими групи /жени, 
младежи, роми/ за  придобиване на знания за разработване на проект-
ни предложения по СМР.

 Прием и консултации на проектни предложения



Документи	за	обратна	връзка

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 e-mail : office@mig-popovo.com





ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

До Фондация “МИГ – Попово”

С настоящата заявка бих желал/а да участвам в следните обучения, ор-
ганизирани от Фондация „МИГ-Попово” :

Тема на обученията:

 „Запознаване с  добри практики на подхода Лидер в ЕС”

„Идентифициране проектни идеи и реализирането им  по СМР”

„Изпълнение и отчитане на проекти към СМР”

„Обучение на местни лидери от уязвими групи /жени, младежи, роми/ 
за  придобиване на знания за разработване на проектни предложения по 
СМР”

Продължителност на обучението :

• 3-4 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 :
Име, фамилия
Тел./факс, GSM

e-mail

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





ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ 

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 
минимум 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 Статегията за местно развитие на Фонда-

ция “МИГ - Попово” по мерките от Ос 1 /121, 123/
Кандидатстване с проекти по Статегията за местно развитие на Фонда-

ция “МИГ - Попово” по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски 
земи”

Кандидатстване с проекти по Статегията за местно развитие на Фонда-
ция “МИГ - Попово” 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
2-4 часа
1 ден
2 или повече дни

4. Желая да получа материали предварително
Да, за да се запозная преди консултацията
Не, предпочитам да получа такива на място в дена на консултацията

 5. Изпратете предизвестие за консултацията към
Име, фамилия

Адрес за кореспонденция
Тел./факс, GSM

e-mail

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




