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АсоциАция БългАрскА нАционАлнА лиДЕр мрЕжА 
вЕчЕ Е члЕн нА ЕлАрД

На 23 ноември 2017 г. Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ (АБНЛМ), 
в която членува и Сдружение „МИГ – Попово“ стана част от  Европейската ЛИДЕР асо-
циация за развитие на селските райони – ЕЛАРД. Общото събрание на ЕЛАРД, което се 
провежда в Естония, единодушно прие молбата за членство на АБНЛМ.

ЕЛАРД е създадена в Белгия през 1999 г. от националните мрежи на местните 
инициативни групи (МИГ) ЛИДЕР на Франция, Гърция, Ирландия, Италия и Испания. По-
настоящем повече от 800 местни инициативни грпи участват или чрез своите национални 
или регионални мрежи, или като отделни членове.

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ е учредена на 6 октомври 
2012 г. Организацията се състои от 29 на брой ЮЛНЦ – местни инициативни групи.

мЕстнА инициАтивнА групА – попово проДължАвА изпълнЕниЕто 
нА оДоБрЕнАтА от министЕрството нА зЕмЕДЕлиЕто и хрАнитЕ 

стрАтЕгия зА воДЕно от оБщноститЕ мЕстно рАзвитиЕ
зА тЕриториятА нА миг – попово, съглАсно 

спорАзумЕниЕ рД 50-142/21.10.2016 г.

изпълнени дейности за популяризиране, информиране и публичност 
на свомр на „миг – попово“ за 2017 година

През месеците октомври и ноември 2017 г., съгласно предварително одобрен 
график бяха проведени 10 информационни срещи в населени места от общината извън 
общинския център. Информационните срещи имаха за цел да повишат информираността 
на населението относно подхода ВОМР и да насърчи активното му участие в процеса на 
прилагане на стратегията за ВОМР на „МИГ – Попово“.

 Дневният ред на информационните срещи включваше:
- Информация за одобрената Стратегията за Водено от общностите местно раз-

витие за територията на „МИГ – Попово“;
- Представяне на Индикативната годишна работна програма на „МИГ – Попово“ 

за 2017 г.;
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- Запознаване на участниците с условията за кандидатстване и изпълнение на 
проекти, критериите за оценка на проектните предложения и реда за тяхната оценка по 
мерките СВОМР на „МИГ – Попово“ с предстоящ прием през 2018 г.

с. светлен

с. кардам

с. глогинка с. садина
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с. гагово

с. водица

с. медовина с. Дриново
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	Двудневно обучение на местни лидери:
На 26 и 27 октомври 2017 г. Сдружение „МИГ – Попово“ проведе обучение на мест-

ни лидери на тема: „Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за 
ВОМР за територията на МИГ – Попово“.  

	Двудневно обучение на местни лидери:
„МИГ – Попово“ проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: Оценка на 

проектите подадени към СВОМР за територията на „МИГ – Попово“ и работа на Комисия 
за подбор на проектни предложения на 18 и 19 декември в конферентната зала на бистро 
„Попово инн“ гр. Попово.

	Обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган:
На 19 и 20 декември „МИГ – Попово“ проведе двудневно обучение на екипа и чле-

новете на колективния върховен орган на тема: „Устойчиво развитие на местната иконо-
мика и общности чрез насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демо-
графския потенциал и ефективно усвояване на средствата от СВОМР за територията на 
„МИГ – Попово“ и структурните фондове“.

	Консултации на потенциални бенефициенти към СВОМР.
Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персоналът на 

„МИГ – Попово“ представя консултации на потенциалните бенефициенти към Стратегията. 
До края на 2017 г. са консултирани 142 потенциални бенефициента.
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прЕДстоящо зА изпълнЕниЕ прЕз 2018

	Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във 
връзка с прилагането на стратегията за местно развитие;

	Издаване на насоки, указания и образци на документи за 
кандидатстване за мерките от СВОМР на „МИГ – Попово“;

	Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ;
	Организиране и провеждане на 3 пленер – уоркшопа под мотото „МИГ 

– работилница за иновативно развитие на територията“ в общинския център и 
в 2 населени места извън общинския център;

	Провеждане на 10 информационни срещи;
	Обучения на местни лидери;
	Прием на проекти по мерките от СВОМР на „МИГ – Попово“ както 

следва:
•	 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – февруа-

ри-март 2018 г.
•	 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

– февруари-март 2018 г.
•	 Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – август-сеп-

тември 2018 г.
•	 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – февруари-март 2018 г.
•	 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, ту-

ристическа инфраструктура.“ – декември 2018 г.
•	 Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране 

на местното културно наследство на територията на МИГ – Попово“ – декем-
ври 2018 г.

•	 Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демо-
графския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на 
МИГ – Попово“ – декември 2018 г.
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имАтЕ ДумАтА

приложЕниЕ към БЮлЕтинА

1. задайте въпрос:

……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………………………….………….

2. кажете вашето мнение:

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3. направете предложение, свързано с изпълнението на свомр:

………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Изпратете приложението на адрес:
гр. Попово, пл. Ал. Стамболийски 2, ет.4
или на е-майл: office@mig-popovo.com
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зАявкА зА консултАция 

До сдружение „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.

1. Темата/ите на консултацията, от която се интересувам е/са:
	Кандидатстване с проекти по мерките от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Попово“.
	Друго /моля опишете какво/  

……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………….…….

2. Най – удбно време за мен за участие в консултацията е:
	През уикенда;
	Делнични дни след 17:30 часа;
	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 деня на консултацията.

5. Изпратете предизвестие за консултацията към:

 С уважение,

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

Име, фамилия
Адрес за кореспонденция

тел./GSM
e-mail
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зАявкА зА оБучЕниЕ 

До сдружение „миг – попово“

С настоящата заявка бих желал/а да участвам в обученията, организирани от 
Сдружение „МИГ – Попово“

 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:

 
 С уважение,

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

Име, фамилия
Адрес за кореспонденция

тел./GSM
e-mail
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Екип по прилаганЕ на СтратЕгията 
за водЕно от общноСтитЕ мЕСтно развитиЕ:

инж. магдалена  радева
изпълнителен директор

даниел мисирджиев
експерт по прилагане на СВОМР

Юлия неделчева
счетоводител

офис на Сдружение миг - попово:
гр. Попово, пк 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ 2, ет. 4

тел./факс: 0608 4 27 26
моб.тел.: 0879 201 400

интернет адрес: www.mig-popovo.com
e-mail: office@mig-popovo.com


