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ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА 

ИНИ ИАТИВНА ГР ПА - ПОПОВО

На 21.11.2018 г. стартира прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на Местна инициа-
тивна група – Попово  (МИГ - Попово). Проектните предложения по процедура 
се подават по електронен път чрез Информационна система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Краен срок за кандидатстване: 
17:00 часа на 28.12.2018 г.

На 20.12.2018 г. стартира прием и по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ - Попово Краен срок за кандидатства-
не: 17:00 часа на 28.02.2019 г.

 Всички необходими документи по двете процедури са публикувани на сайта 
на сдружението – www.mig-popovo.com, както и в ИСУН2020.

ИНДИКАТИВНА ГОДИ НА РАБОТНА ПРОГРАМА
На Сдружение МИГ - Попово  а предоставяне на бе в ме дна 

финансова помо  по Програма а ра витие на селските ра они -  г.
 година

№ 1

Наименование на процедурата Подмярка 6.4.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Развитие на конкурентоспособността на селските райони; 
създаване на заетост

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 

ПМС № 107/2014 г.
Подбор на проектни предложе-ния

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 

предложения
Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв./ 600 000 лв.

Допустими кандидати

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като 
еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, 
както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Примерни допустими дейности Инвестиции в неземеделски дейности

Категории допустими дейности Материални и нематериални инвестиции за създаване и 
развитие на неземеделски дейности в селските райони
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Максимален % на 
съфинансиране 70%

Дата на обяване на процедурата декември 2018 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения февруари 2019 г.

Представлява ли 
процедурата част 

от нея

Държавна 
помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за 
проект /лв./

Минимален 
размер Левовата равностойност на 10 000 евро

Максимален 
размер Левовата равностойност на 200 000 евро

№ 2

Наименование на процедурата
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на 
бедността и икономическо развитие в селските райони

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 

ПМС № 107/2014 г.
Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 

предложения
Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв./ 1 000 000 лв.

Допустими кандидати Община Попово

Примерни допустими дейности

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях в населени места; Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

културна и спортна инфраструктура и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на 
услуги, които не са част от процеса на деинституционализация 

на деца или възрастни, вкючително транспортни средства.

Категории допустими дейности

Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и 
оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; 

Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери 
и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост; Нематериални 
инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски 
права, търговски марки
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Максимален % на 
съфинансиране 100%

Дата на обяване на процедурата  април 2019 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения юни 2019 г.

Представлява ли 
процедурата част 

от нея

Държавна 
помощ

Минимална 
помощ

Размер на БФП за 
проект /лв./

Минимален 
размер Левовата равностойност на 10 000 евро

Максимален 
размер Левовата равностойност на 200 000 евро

№ 3

Наименование на процедурата Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Подобряване на туристическата привликателност на 
територията и повишаване качеството на живот на местната 

общност.

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 

ПМС № 107/2014 г.
Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 

предложения
Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв./ 70 000 лв.

Допустими кандидати Община Попово; Юридически лица с нестопанска цел

Примерни допустими дейности

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на 
съоръжения за туристически атракции, които са свързани с 

местното природно, културно и/или историческо наследство и 
предоставящи услуги с познавателна или образователна цел

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на 
съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни 
табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, 
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Категории допустими дейности

Максимален % на 
съфинансиране

100 % от общите допустими разходи запроекти негенериращи 
приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;

Дата на обяване на процедурата април 2019 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения  юни 2019 г.
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Представлява ли 
процедурата част 

от нея

Държавна 
помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за 
проект /лв./

Минимален 
размер Левовата равностойност на 5 000 евро

Максимален 
размер Левовата равностойност на 200 000 евро

№ 4

Наименование на процедурата
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните 

идентичности валоризиране на местното културно 
наследство на територията на МИГ-Попово“

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Повишаване качеството на живот на хората от територията 
на МИГ-Попово чрез развитие и обогатяване на културната 

идентичност и традиции.

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 

ПМС № 107/2014 г.
Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 

предложения
Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв./ 50 000 лв.

Допустими кандидати

Община Попово; Юридически лица с нестопанска цел, в 
т.ч. и МИГ-Попово; Читалища, регистрирани по Закона за 
народните читалища; Общински музей; Училища и детски 

градини

Примерни допустими дейности

Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, 
които водят до изследване, поддържане, възстановяване, 
популяризиране и подобряване на културното наследство. 

Подготовка и организация на местни културни събития, като 
фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги 

и др. Проучвания  и изработване  на  материали във  връзка 
с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/
или съхраняване на елементи от нематериалното културно 
наследство; Създаване, съхраняване или обогатяване на 
етнографски, природни и исторически сбирки; Дейности, 
свързани с проучвания, запазване и популяризиране на 

автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на 
празници, обичаи и храни;

Категории допустими дейности

Допустими разходи: Възнаграждения за физически лица, 
за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта; 

Разходи за организиране на пътувания - разходи за 
командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно 

действащите Наредба за командировките в страната; 
Разходи за материали, консумативи; Разходи за закупуване 

на оборудване  – до 15 % от общата стойност на допустимите 
разходи; .Разходи за външни услуги; Наем на помещения и 

апаратура; Разходи за отпечатване на материали – каталози, 
брошури, плакати и др.; Разходи за организиране на 

семинари, срещи и други подобни;
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Максимален % на 
съфинансиране

100 % от общите допустими разходи запроекти негенериращи 
приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;

Дата на обяване на процедурата март 2019 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения  юли 2019 г.

Представлява ли 
процедурата част 

от нея

Държавна 
помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за 
проект /лв./

Минимален 
размер Левовата равностойност на 500 евро

Максимален 
размер Левовата равностойност на 200 000 евро

№ 5

Наименование на процедурата
Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и 

съхраняване на демографския потенциал за постигане на 
икономически растеж на територията на МИГ-Попово“

Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Да доведе до положителна промяна в социално-
икономическото положение на територията, като например 
висока степен на заетост, по-ниска степен на бедност и по-

голямо социално приобщаване.

Вид на процедурата за 
предоставяне на БФП по чл.3 от 

ПМС № 107/2014 г.
Подбор на проектни предложения

Извършване на предварителен 
подбор на концепции за проектни 

предложения
Не

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв./ 13 745 лв.

Допустими кандидати
Община Попово; Юридически лица с нестопанска цел, в 
т.ч. и МИГ-Попово; Читалища, регистрирани по Закона за 

народните читалища;

Примерни допустими дейности

В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна 
финансова помощ за материални и нематериални 

инвестиции за следните  дейности: 1. Аналитични дейности: 
2. Дейности, свързани с взаимно обучение, осведоменост и 

разпространение на информация: 3. Подкрепа по отношение 
на: - действия за изграждане на местен капацитет за 

развиване, насърчаване и подпомагане на прилагането 
на политиката по заетостта и социалните въпроси на ЕС; 
- Създаване на Клубове  (работилници  по интереси) за 

развитие на предприемачеството и на малкия бизнес, така 
че в реална среда да бъдат подпомагани иновативните 

предприемачи и земеделски стопани да предават своя опит 
и да се подобрят веригите на добавена стойност в селските 

райони, като се акцентира по-специално на смяната на 
поколенията в селскостопанския сектор.
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ДЕ НОСТИ ЗА ПОП ЛЯРИЗИРАНЕ  ИН ОРМИРАНЕ
И П БЛИ НОСТ НА СВОМР НА МИГ - ПОПОВО

РАБОТНА СРЕЩА С МЕСТНА ИНИ ИАТИВНА ГР ПА ОТ ЕС

В периода 15-18 октомври 2018 г. Представители на върховния управляващ 
орган на МИГ - Попово и екипа бе на посещение на МИГ - Бахо Арагон - Матара-
ня, Испания във връзка с обмен на знания и експертен опит в изпълнението на 
СВОМР и установяване на бъдещо партньорство за съвместни дейности. Прове-
дена беше среща и дискусия между двете местни инициативни групи, в рамките 
на която беше представена тяхната дейност и обсъдени основните акценти и ха-

Категории допустими дейности

Допустими разходи: Възнаграждения за физически 
лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на 

проекта; Разходи за организиране на пътувания - разходи 
за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, 
съгласно действащите Наредба за командировките в 

страната; Разходи за материали, консумативи; Разходи за 
закупуване на оборудване  – до 15 % от общата стойност 

на допустимите разходи; .Разходи за външни услуги; Наем 
на помещения и апаратура; Разходи за отпечатване на 

материали – каталози, брошури, плакати и др.; Разходи за 
организиране на семинари, срещи и други подобни;

Максимален % на 
съфинансиране

100 % от общите допустими разходи запроекти негенериращи 
приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;

Дата на обяване на процедурата март 2019 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения  юли 2019 г.

Представлява ли 
процедурата част 

от нея

Държавна 
помощ да

Минимална 
помощ да

Размер на БФП за 
проект /лв./

Минимален 
размер Левовата равностойност на 500 евро

Максимален 
размер Левовата равностойност на 200 000 евро

Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакета с докумен-
ти, както и всяка друга информация относно кандидатстването с проектни 
предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на 
Сдружение „МИГ - Попово“ може да намерите на интернет страницата на МИГ: 
www.mig-popovo.com

Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персона-
лът на МИГ - Попово предоставя консултации на потенциалните бенефициенти 
към  Стратегията.
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рактеристики на съответните стратегии за местно развитие, предизвикателства 
пред тяхното прилагане и добри практики за преодоляването им.

В седалището на област Матараня беше проведена среща с управителя 
и представители на администрацията на областта и бяха обсъдени аспекти на 
сътрудничеството между местните власи и местните инициативни групи, както 
и ролята и при-
носа на МИГ за 
развитието на 
съответната те-
ритория. Пред-
ставителите на 
МИГ – Попово 
се запознаха с 
подкрепени от 
Стратегията за 
местно разви-
тие публични 
проекти на об-
ластта в соци-
алната сфера 
и в сферата на 
горското стопанство, като беше обменен опит във връзка с предизвикателствата 
в работата със заинтересованите страни. 

Осъществени бяха и посещения на проекти на частни бенефициенти по 
Стратегията за местно развитие: Cooperativa del Campo de Valderrobres  (коопе-
рация за преработка на земеделска продукция и производство на вино и зехтин) 
Estecha Reproducciones (ателие за изработка на декоративни реплики и скулптур-
ни елементи с център за обучение).  В рамките на които беше споделена инфор-
мация и беше обсъдена ролята на подкрепата от Стратегията за разширяването 
и развитието на дейността, добавянето на стойност и осъществения растеж, кой-
то пряко допринася за развитието на територията. Поставени бяха акценти върху 
взаимодействието между МИГ и бенефициентите в целия процес от възникване-
то на идеята до осъществяване и отчитане на проектите. 

ИН ОРМА ИОННИ СРЕЩИ

В началото на месец ноември МИГ - Попово проведе 10 информационни 
срещи на територията на Община Попово. Дейностите по информиране са съ-
гласно одобрено със Заповед № РД 09-97 от 14.02.2018 г. на Ръководител на УО 
на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Заявление за одобрение на планирани дей-
ности и разходи за 2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от общностите местно развитие ” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г.
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Информационните срещи имаха за  цел да повишат  информираността на 
населението относно прилагането на подхода Водено от общностите местно раз-
витие (ВОМР) на територията на МИГ-Попово и да насърчат  активното му учас-
тие в процеса на изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ – Попово.

 Дневният ред на  информа ионните сре и  вкл чва е:
- Информация за изпълнението на одобрената  стратегия за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) за територията на МИГ - Попово;
- Информация относно приключили приеми по мерките от СВОМР през 

2018 г.
- Представяне на Индикативната годишна работна програма на МИГ - По-

пово за 2019 г.
- Запознаване на участниците с условията  за кандидатстване и изпълне-

ние на проекти, критериите за оценка на проектните предложения и реда 
за тяхната оценка  по мерките от СВОМР на МИГ - Попово.

ОБ ЕНИЯ

В периода 10-11 декември се проведе обучение на върховния управляващ 
орган и екипа на МИГ - Попово на тема: „Визия, стратегия за развитие и успешни 
практики на МИГ регистрирани като НПО“. Целта на обучението беше утвържда-
ване на 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.



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020 г.

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: 359 608 4 27 26
моб.тел.: 0879 201 400

интернет адрес: www.mig-popovo.com
e-mail: o ce mig-popovo.com




