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Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г.

Доклад за отчитане на изпълнените дейности за отчетния период
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“

на МИГ- Попово

Период на отчитане 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Номер на договора за изпълнение на
стратегия за ВОМР

РД 50-142/21.10.2016 г.

ЕИК на МИГ 125584311

Седалище и адрес на управление на
МИГ

гр. Попово, обл. Търговище,
бул. „Александър Стамболийски“ 2 ет. 4

Председател на Управителен орган /
представляващ МИГ

Ивайло Евгениев Иванов – председател на УС
Магдалена Аспарухова Радева – изп. директор

Телефон, факс, електронен адрес,
интернет страница

тел./факс: +35960842726;
gsm:+35879201400
office@mig-popovo.com
www.mig-popovo.com

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD)

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в
селските райони”
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1. Управление на Местната инициативна група.
Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР,
органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има
такива)

През отчетния период няма настъпили промени свързани с управлението на МИГ-
Попово.

Органи на управление на Сдружение „МИГ-Попово“ са:
 Общо събрание;
 Управителен съвет в състав от 7 лица;
 Председател на УС;
 Изпълнителен директор, избран от УС.

Структурата на МИГ-Попово е представена в следната Органограма:

ОБЩО СЪБРАНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕКСПЕРТ ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРАТЕГИЯТА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е колективен върховен орган за управление на МИГ -
ПОПОВО и се състои от  всички членове на сдружението или посочени от тях лица. Общото
събрание на МИГ-Попово се състои от 30 юридически лица и 6 физически лица. Процентното
съотношение на трите сектора в Общото събрание на МИГ- Попово е както следва: публичен
сектор – 11,11 %, нестопански сектор – 47,22%, стопански сектор – 41,67. В Общото събрание
са обхванати повече от две НПО и повече от двама представители на частния сектор. Броят на
членовете на колективния върховен орган /Общо Събрание/ е над 30 члена, включени са
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представители на над 50% от населените места на територията на МИГ (18) и са представени
над 70 % от групите заинтересовани страни на територията.

Функциите  и отговорностите на Общото събрание са описани в чл. 26 ал. 1 от Устава
за устройство и дейността на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза
„МИГ-Попово“, публикуван на интернет страницата на МИГ-а.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е колективен орган за управление на МИГ - ПОПОВО.
УС се състои от 7  лица. Процентното съотношение на трите сектора в Управителния съвет
на МИГ-Попово е както следва: публичен сектор – 28,57 %, нестопански сектор – 28,57 %,
стопански сектор – 42,86 %.

Правомощията на УС са разписани в чл. 34 ал. 1 от Устава за устройство и дейността
на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „МИГ-Попово.

Във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие,
Управителният съвет:

- Приема Стратегията за ВОМР, с която да кандидатства за финансиране пред УО
на ПРСР;

- Прилага одобрената Стратегия за ВОМР, актуализира я при необходимост и
организира нейното изпълнение при спазване на нормативните изисквания и договорните
задължения към финансиращите институции;

- Приема доклада за прилагане на Стратегията за ВОМР, изготвен от
Изпълнителния директор;

- Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ –
ПОПОВО;

- Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;
- Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти;
Управление на МИГ: МИГ-Попово се представлява от Председателя на УС и от

Изпълнителния директор, заедно и поотделно.
Председателят на УС представлява Управителния съвет. Председателят на УС

представлява МИГ – Попово пред държавните и общински органи, правораздавателните
органи и други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва договорите с
финансиращите институции;

Основните правомощия на Председателят на Управителния съвет са:
- Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
- Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
- Назначава  Комисията за избор на проекти;
- Подписва договора с Изпълнителния  директор.
Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ -

ПОПОВО. Изпълнителният Директор се избира и назначава от УС. За дейността си
изпълнителния директор се отчита пред УС.

Механизъм за вземане на решение: Процедурите и механизмът за вземане на
решение от органите на МИГ - Попово са описани в Устава за устройство и дейността на
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Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „МИГ - Попово“.

С решение № 46 по Протокол № 5 от 25.02.2016 г. на Общински съвет гр. Попово
Община Попово е  осигурила на МИГ - Попово помещения за самостоятелен офис, състоящ
се от три офис стаи на петия етаж в сграда на Община Попово. За осигуряване на достъп до
офиса за хора с увреждания на входа на сграда е поставен звънец.  Едната от предоставените
офис стаи се  използва като помещение за срещи и заседания, различно от работното.
Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на документацията,
подлежаща на съхрание.

МИГ-Попово разполага със следната  офис техника и  оборудване:
 компютър – стационарен – 4 бр.
 компютър – преносим – 1 бр.
 дигитална видеокамера – 1 бр.
 дигитален фотоапарат – 1 бр.
 мултифункционално устройство /принтер, скенер, копир, факс/ – 2 бр.
 мултимедиен прожектор – 1 бр.
 екран за мултимедиен прожектор – 1 бр.
 копирна машина – 1 бр.
 офис шкаф – 4 бр.
 метален шкаф – 2 бр.
 заседателна маса за 10 човека – 1 бр.
 офис стол – 6 бр.
 посетителски стол – 10 бр.
 шредер – 1бр.
 ламинатор – 1 бр.
 подвързваща машина – 1 бр.
 климатик – 1 бр.
 бюро – 4 бр.

2. Персонал на Местната инициативна група.
Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които
засягат екипа, ако има такива и т.н.

Във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, щатното разписание на МИГ –
ПОПОВО е съобразено с изискванията за наличие на минимален капацитет, а именно:
Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР на пълен работен
ден, отговарящи на изискванията на чл. 13 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 22.
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За посочените минимални позиции са съставени длъжностни характеристики, в които
подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията,
подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност.

Изпълнителният директор представлява МИГ-а  пред УО на ПРСР, Разплащателната
агенция, пред държавните и общински органи, други физически и юридически лица в страната
и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР,
включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на Стратегията.
Отговорностите му са разписани в чл. 39 ал. 1 от Устава за устройство и дейността на
Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „МИГ-Попово“ и в трудовия му
договор.

Във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР Изпълнителният Директор:
- Организира изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за

изпълнение на дейностите и разходите за управление на МИГ и за придобиване на умения и
постигане на обществена активност и ги представя на Управителния съвет;

- Разработва критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ -
ПОПОВО;

- Разработва правила за работата на Комисията за избор на проекти;
- Организира и ръководи процедурите за избор на проекти за финансиране в

изпълнение на Стратегията за ВОМР;
- Подготвя заседанията на Комисията за избор на проекти;
- Сключва от името на МИГ – ПОПОВО договори  за изпълнение на дейности във

връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР  и следи за тяхното изпълнение;
- Сключва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в

изпълнение на  Стратегията за ВОМР и организира тяхното наблюдение;
- Изготвя годишния доклад за прилагане на Стратегията за ВОМР.

Експертът по прилагане на  Стратегията за ВОМР отговаря на потребностите от
координиране и провеждане на дейности, свързани с прилагането на Стратегията от МИГ.
Осъществява дейността, свързана с информиране, консултиране и подпомагане на
потенциални кандидати, участва в процеса по разработване на документацията във връзка с
избора на проекти и тяхното оценяване.

За осъществяване на финансово-счетоводната политика на МИГ е назначен служител
на длъжност Счетоводител, отговарящ на изискванията на чл. 18 от ЗС на половин работен
ден.

Към момента няма необходимост да се наемат на трудов договор и други служители за
изпълнение на стратегията.
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3. Реализирани дейности

Със заповед № РД 09-97 от 14.02.2018 г. на заместник-министър на земеделието,
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. е одобрено частично
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г. на сдружение „Местна инициативна група – Попово“ за 2018 г.
в размер на 147 092,33 лв. , същата е изменена със заповед № РД 09-404 от 25.04.2018 г. на
заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР за
периода 2014-2020 г., като съгласно изменението ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ на
планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на
сдружение „Местна инициативна група – Попово“ за 2018 г. е в размер на 169 091,27 лв.

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията:

3.1.1. Разходи свързани с прилагане на СВОМР

Управителният съвет на Местна инициативна група – Попово е одобрил индикативна
годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по СВОМР, същата е изменяна 4 пъти. ИГРП е публикувана на сайта на МИГ – Попово
www.mig-popovo.com.

На 13.04.2018 г. между УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна
инициативна група – Попово“ на основание чл. 10 ал. 1 и 2 от Споразумение № РД 50-
142/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2. „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. се сключи
допълнително споразумение за промени в одобрената стратегия за Водено от общностите
местно развитие за територията на МИГ – Попово касаещи приоритетните критерии за подбор
на проектни предложения по мерките, включени в стратегията.

След сключването на допълнителното споразумение в периода месец април – месец
декември 2018 г. МИГ- Попово е провела  информационни кампании и е подпомагала
подготовката на проекти на потенциалните кандидати по стратегията.

Подготвени бяха и  обявени приеми по 4 мерки от стратегията за Водено от общностите
местно развитие на МИГ – Попово, както следва:

- месец май – месец юни прием по подмерка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“;

- месец май – месец юни прием  по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
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- месец юни – месец юли прием по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни
инфраструктура“

- месец ноември – месец декември втори прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

- от 20.12. 2018 г. до 28.02.2019 г. е обявен прием по подмярка 6.4 „ Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“.

Разработени са и са публикувани в ИСУН насоки, образци на документи и процедури
по чл. 46 ал. 1 от Наредба № 22 от 18 декември 2015 година на МЗХГ по мерки 4.1. „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“, 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура“  и 6.4 „ Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“  от стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ – Попово.

Извършен е подбор и определен размера на финансовата помощ по приетите  7
проектни предложения по мярка 4.1 и 2 проектни предложения по мярка 7.2. В процес на
оценка са  2 проектни предложения  по втори прием по мярка 4.2., чийто прием приключи на
28 декември.

Осъществено е посещение на място на 2 проекта на община Попово по мярка 7.2, които
предвиждат СМР.

3.1.2 Обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на СМР

Обосновка:
- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 - 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;

- чл. 62 т. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. в сила от 18.12.2015 г. издадена от министъра на земеделието
и храните обн. ДВ. бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 20 май 2016 г., изм.
и доп. ДВ. бр. 69 от 25 август 2017 г. – за изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ е длъжна
да информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати

- чл. 2 т. 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони да
периода 2014 – 2020 г. издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 9 от
2.02.2016 г., изм. и доп., бр. 53 от 12.07.2016 г., бр. 26 от 28.03.2017 г. – за дейности на МИГ за
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повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване на
активното му участие в процеса на прилагане на стратегии за ВОМР.

Одобрените дейности, включват разходи за провеждане на 2 двудневни обучение на
екипа и членове на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за
местно развитие.

За изпълнение на дейността беше сключен договор с външен изпълнител № РД 50-
142/21.10.2016 г./2-2018 г. между Сдружение „МИГ – Попово“ и Творческа Аналитична Група
„Общество и природа“  с цел подпомагане изпълнението на Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие  № PД 50-142/21.10.2016 г. по Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  на тема

Организацията на обученията се състоеше в осигуряване на: кафе-паузи, зала, лектор,
консумативи  и хартия. Всеки участник получи  лична папка с материали от обучението.

В периода 24-25 април 2018 г. се проведе първото обучение на УС и екипа на МИГ на
тема: „Доброволчеството – възможност за активно участие в промяната на общността“

В обучението като обучаеми  участваха екипът на МИГ – Попово, общо 10 лица, от
които  3 члена на върховния управителен орган, 4  на колективния върховен орган  и  3 от
персонала.

Цел на обучението: Придобиване на знания и умения от екипа на МИГ за развиване  на
доброволчески програми и инициативи за  решаване на обществени проблеми

Програмата на обучението включваше теоретична подготовка и практически занятия.
Резултати след обучението:
 подобрена ефективността на взаимоотношенията в екипа;
 повишена мотивация;
 изградени умения за общуване и доверие;
 придобити нови знания и компетенции,

В периода 10-11 декември  2018 г. се проведе 2-рото обучение на УС и екипа на МИГ,
на тема“: „Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за ВОМР за
територията на МИГ-Попово в ИСУН“.

В обучението като обучаеми  участваха екипът на МИГ – Попово, общо 10 лица, от
които  3 члена на върховния управителен орган, 4  на колективния върховен орган  и  3 от
персонала.

Цел на обучението: Утвърждаване на СНЦ  МИГ – Попово като юридическо лице от
третия сектор, което реализира връзката, мониторинга, оценката и контрола върху
взаимоотношенията бизнес – държавна и местна власт в контекста на прилаганата СВОМР.

Програмата на обучението, включваше следните модули:
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- теоретична подготовка – характерни черти и специфики на нестопанските
организации, основни проблеми при функционирането им, успешни практики и политики,
модел – стратегия за развитие.

- практическа подготовка – придобиване на практически умения за организационно
поведение; развитие, обучение и кариера на ЧР; контролът като функция на управлението;
инструменти за постигане на финансова стабилност.

В процеса на обучение бяха използвани следните методи на обучение:
 Интерактивни презентации;
 Брейнсторм за решаване на реални проблеми;
 Ролеви игри;
 Модерирани групови дискусии.
След провеждане на обучението бяха постигнати следните резултати:
 подобрена ефективността на взаимоотношенията в екипа;
 повишена мотивация;
 изградени умения за общуване и доверие;
 придобити нови знания и компетенции,

3.1.3. Посещение на МИГ от ЕС

В периода 15-18 октомври 2018 г. се проведе посещение на МИГ Бахо Арагон-
Матараня в Кралство Испания.

Беше проведена среща и дискусия между двете местни инициативни групи, на която
беше представена дейността и обсъдени основните акценти на съответните стратегии за
местно развитие, предизвикателствата пред тяхното прилагане и добри практики за
преодоляването им. Представителите на МИГ – Попово се запознаха с подкрепите от
Стратегията за местно развитие на МИГ Бахо Арагон – Матараня публични проекти в областта
на социалната сфера и в сферата на горското стопанство, както и беше обменен опит във
връзка с предизвикателствата в работата със заинтересованите страни. Бяха осъществени
посещения и на проекти на частни бенефициенти.

3.1.4. Организиране на срещи на МИГ

През месец декември бе организирана среша на МИГ между представители на МИГ –
Попово и МИГ – Исперих за обмен на добри практики по мерките от ПРСР за периода 2014-
2020 г., включени в стратегиите на двата МИГ-а.

3.1.5. Дейности за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на
задълженията на МИГ по чл.34 параграф 3, буква „ж“ от Регламент /ЕО/ 1303/2013
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В стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Местна
инициативна група  (МИГ) Попово се предвижда провеждането на междинна оценка до края
на 2018 г. и последваща оценка в годината на приключване на стратегията (2023 г.), като
задачата на междинната оценка е да се измери напредъкът към постигането на целите, да се
определи дали ресурсите са били използвани ефикасно и да се оцени нейната добавена
стойност в местен план.

Съгласно заложеното в СВОМР извършването на оценката е възложено на външни
експерти. На 08.06.2018 г. е сключен договор за услуга: „Доклад за междинна оценка за
изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ – Попово“ с Творческо аналитична група
„Общество и природа“ гр. София на стойност 2 965 лв. с ДДС

Докладът представляващ междинна оценка на Стратегията и разглеждащ периода от
началото на прилагане на споразумението за изпълнение на СВОМР до м. декември 2018 г. е
публикуван на интернет страницата на МИГ – Попово www.mig-popovo.com.

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на
нейното изпълнение:

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически,
социални и други анализи и проучвания)

На 28.05.2018 г. Сдружение „МИГ-Попово“  сключи договор за услуга № РД 50-
142/21.10.2016 г./6-2018 със „Стенли и Ко консулт“ ЕООД за извършване на следните
проучвания:

- Проучване  на тема Прилагане на подхода „прецизно земеделие“ на територията
на МИГ Попово – опит, възможности, интерес"

- Проучване  на тема "Добри практики, социални иновации и примери в областта
на социалното сближаване, включително базирани на културен и природен потенциал"

Докладите от проучванията са публикувани на интернет страницата на Сдружение
„МИГ-Попово“ www.mig-popovo.com.

 за популяризиране, информиране и публичност:

 Разходи за подръжка на интернет страница:

На 03.01.2018 г. Сдружение „МИГ-Попово“  сключи договор за услуга № РД 50-
142/21.10.2016 г./1-2018 г. с „ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ“ ООД.

Избраният изпълнител извършва информационната поддръжка, постоянното
актуализиране на информацията, анализ на посещаемостта на сайта и други дейности,
свързани с популязиране дейността на МИГ-Попово.
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През отчетния период на  уеб-страницата на сдружението - www.mig-popovo.com е
публикувана  актуална информация и  документи, свързани с прилагането на СВОМР за
територията на МИГ- Попово. Информацията се обновява периодично.

МИГ-Попово за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на
интернет страницата си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба №
22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
издадена от  МЗХ и чл. 36  от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“
на мярка 19 „Водено от общностите место развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

 за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии,
излъчвания в радио-телевизионни медии на покани за организирани
събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ

Във вестник „Местен вестник“ през отчетния период са реализирани публикации,
свързани с популяризиране дейността на МИГ – Попово, както следва:

- брой 7 от 06.04.2018 г.,
- брой 10 от 18.05.2018 г.,
- брой 11 от 23.05.2018 г.,
- брой 22 от 18.06.2018 г.,
- брой 17 от 22.11.2018 г.
- брой 20 от 21.12.2018 г.

На 04.04.2018 г. Сдружение „МИГ-Попово“  сключи договор за услуга № 33/04.04.2018
г. с Регионална радиостанция Шумен на Българското национално радио с предмет:

1. Изработка на 1 брой рекламен радио клип.
2. Излъчване на 254 броя клипове/търговски съобщения и 2 броя рекламни

интервюта/репортажи в периода 15.04.2018 г. до 31.12.2018 г.

През отчетният период са излъчени:
 В периода 16.04.-29.06.2018 г., включително – 55 броя клипове/търговски

съобщения;
 На 03.05.2018 г. – рекламно интервю – 1 бр.;
 В периода 21.05.-18.06.2018, включително – 13 броя клипове/търговски

съобщения;
 В периода 19.06.-29.06.2018 г., включително – 9 броя клипове/търговски

съобщения;
 В периода 02.07.-31.12.2018 г., включително – 1 брой спот
 На 14.12.2018 г. – рекламно интервю – 1 бр.;
 В периода 02.07.-20.07.2018 г., включително – 15 броя рекламни съобщения;
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 В периода 21.11.-10.12.2018 г., включително – 11 броя рекламни съобщения;
 В периода 17.12. – 31.12.2018 г., включително – 8 броя рекламни съобщения

 отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни
материали, изработване на рекламни материали и други, свързани с
популяризиране дейността на МИГ

На 16.04.2018 г. Сдружение „МИГ-Попово“ сключи договор за услуга № РД 50-
142/21.10.2016 г./4-2018 с фирма ОМИ СТУДИО“ ООД гр. Русе с предмет: „Изработка на
рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ“

Предметът на услугата  се състои в изработване на следните рекламни материали:
1. Изработване на рекламни чаши брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС;
2. Изработване на рекламни папки брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС;

През отчетният период са изготвени:
- рекламни чаши – 100 бр;
- рекламни папки – 250 бр.

На 28.05.2018  г. Сдружение „МИГ-Попово“  сключи договор за услуга № РД 50-
142/21.10.2016 г./4-2018 с фирма ОМИ СТУДИО“ ООД гр. Русе с предмет: „Отпечатване на
информационни материали“

Предметът на услугата  се състои в изработване на следните рекламни материали:
1. Отпечатване тримесечен бюлетин на МИГ;
2. Издаване на насоки, указания и образци на документи за кандидатстване за 4

мерки от СВОМР на МИГ-Попово.
3. Дизайн и отпечатване на изменена СВОМР  на МИГ – Попово.

През отчетният период за изготвени:
- тримесечен бюлетин на МИГ – 4 броя,
- насоки, указания и образци на документи за кандидатстване за 4 мерки от

СВОМР на МИГ-Попово.
- отпечатана изменена СВОМР на МИГ-Попово.

 превод

С цел подпомагане изпълнението на Споразумение за изпълнение на стратегия за
Водено от общностите местно развитие  № PД 50-142/21.10.2016 г. по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и заповед № РД Заповед РД 09-97/ 14.02.2018 г.
на МЗХГ и заповед РД 09-404 от 25.04.2018 г. за одобрение на планирани разходи и дейности
на МИГ-Попово за 2018 г. на 23.05.2018 г. Сдружение „МИГ-Попово“ сключи граждански
договор с Деница Колева Тошева за извършване на услуга – писмен превод от английски на
български език на текст от 80 преводачески страници.
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 за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери
и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на
стратегията за ВОМР и прилагане на подхода

Съгласно Договор РД 50-142/21.10.2016 г./2-2018 г. сключен между Сдружение „МИГ –
Попово“ и Творческа Аналитична Група „Общество и природа“  с цел подпомагане
изпълнението на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно
развитие  № PД 50-142/21.10.2016 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. и заповед № РД 09-351/12.04.2017 г. за одобрение на планирани разходи и
дейности на МИГ-Попово за 2018 г. бяха проведени следните дейности:

 Информационни срещи  за най-малко 10 участника в гр. Попово и в населени
места на община Попово, извън общинския център общо 10 броя по график, както следва:

№ по
ред

Дата Място на провеждане

1 05.11.2018 г. кметство, с.Садина

2 05.11.2018 г. читалище, с.Глогинка

3 06.11.2018 г. читалище, с.Ломци

4 06.11.2018 г. читалище, с.Дриново

5 07.11.2018 г. пенсионерски клуб,с.Медовина

6 07.11.2018 г. читалище, с.Водица

7 08.11.2018 г. Конферентна зала в бистро „Попово инн“,
гр.Попово

8 08.11.2018 г. Конферентна зала в бистро „Попово инн“,
гр.Попово

9 09.11.2018 г. Конферентна зала в бистро „Попово инн“,
гр.Попово

10 09.11.2018 г. Конферентна зала в бистро „Попово инн“,
гр.Попово

 Обучения на местни лидери, структурирани в следните учебни модули:

 В периода  28-29.05.2018  г.  в гр. Попово се проведе  двудневно обучение на
местни лидери от територията на МИГ - Попово на тема: „Подбор и одобрение на проектни
предложения по мерките от СВОМР за територията на МИГ – Попово, включени в ИГРП за
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2018 г. в ИСУН съгласно условията и реда на ПМС № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне
на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на
Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г. и работа на КИП“

Цел на обучението: Обучението има за цел придобиване на знания и практически
умения от участниците за ефективно кандидатстване, изпълнение и отчитане на проект по
СВОМР в ИСУН.

Целева група: Местни лидери от територията на  МИГ – Попово – най - малко 20
участници

Резултати след обучението:
 придобити нови знания;
 придобити основни умения за подготовка и управление на проекти в ИСУН

В периода  27-28.09.2018  г.  в гр. Попово се проведе  двудневно обучение на местни
лидери от територията на МИГ - Попово на тема: Разработване, управление и отчетност на
проекти по Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово в ИСУН.

Целта на обучението беше придобиване на знания и практически умения от
участниците за ефективно кандидатстване, изпълнение и отчитане на проект по СВОМР в
ИСУН.

Целева група: Местни лидери от територията на  МИГ – Попово – най- малко 20
участници

Програма на обучението, включваше:
- теоретична подготовка - запознаване с  насоките, образците на документи и

процедури по чл. 47 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ, по мерките включени в
Индикативната годишна програма за прием на проекти по  Стратегията за ВОМР за
територията на МИГ-Попово за 2018 г. и с основни умения за разработване на проектно
предложение в ИСУН.

- практическа подготовка – представяната теоретична информация се отработва
практически, като се дава възможност на участниците в обучението да насочат проектната си
дейност съобразно конкретните им потребности.

Бяха използвани следните методи на обучение:
 Интерактивни презентации;
 Модерирани групови дискусии.
 Практическо упражнение за работа в ИСУН
Резултати след обучението:
 придобити нови знания;
 основни умения за подготовка и управление на проекти в ИСУН

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).
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Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за
тяхното отстраняване.
Неприложимо

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).

Неприложимо

Дата: 29.01.2019 г.

Представляващ МИГ: инж.Магдалена Радева -

Име, фамилия, подпис


