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Назначената със  заповед № 
1/03.01.2019 г. на председателя на УС 
на МИГ - Попово Комисия за подбор на 
проектни предложения по процедура 
№ BG06RDNP001-19.129 - МИГ Попо-
во 4.2 „Инвестиции в преработка/мар-
кетинг на селскостопански продукти“ 
приключи работа на 12.02.2019 г. Ця-
лата документацията по проведената  
процедурата е представена в  ДФЗ-РА 
за проверка.

В периода 21.11.2018 г. – 28.12.2018 г.  Местна инициативна група – Попово обяви 
прием за приемане на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработ-
ка/маркетинг на селскостопански продукти“, процедура №BG06RDNP001-19.129 чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бълга-
рия (ИСУН 2020).

ПО ПРОЦЕДУРАТА БЯХА ПОЛУЧЕНИ ДВЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и 
час на 

регистра-
ция

Общ 
стойност 

на 
проекта в 

лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ размер 
на съфинан-
сиране в  лв.

«НАТ-РВД» 
ЕООД

„ЗАКУПУВАНЕ И 
ИНСТАЛИРАНЕ 
НА ЛИНИЯ ЗА 
ПРЕРАБОТКА 
НА ОРЕХИ“

BG06RDNP001
-19.129-0001

27.12.2018 
18:22 159 758,00 79 879,00 79 879,00

„БЪЛГАР-
СКИ БИО 
ХРАНИ“ 
ЕООД

„ПУСКАНЕ В 
ЕКСПЛОАТЦИЯ  
НА ЦЕХ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА 
ФЛЕЙКОВАНИ 
И МЛЕНИ БИО 
ХРАНИ“

BG06RDNP001
-19.129-0002

28.12.2018 
14:30 240 220,00 120 110,00 120 110,00

ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО
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Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и час 
на регис-
трация

Общ 
стойност 

на 
проекта в 

лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ раз-
мер на 

съфинан-
сиране в  

лв.

АЛЕКСА-АМ 
ЕООД

„Обособяване на раз-
влекателна зона на  
открито в сезонен 
преместваем търгов-
ски обект“

BG06RDNP001- 
19.183-0001

25.02.2019 
15:45 29 360,00 20 552,00 8 808,00

СЕЗОНИТЕ  
ЕООД

“Закупуване на обо-
рудване и обзавеж-
дане за кафе-апера-
тив“

BG06RDNP001-
19.183-0002

25.02.2019 
17:33 28 139,00 19 697,30 8 441,70

„Ролафикс“ 
ЕООД

“Инвестиция в техно-
логично оборудване 
за производство на 
фолио и преустрой-
ство на съществуваща 
постройка в складово 
помещение за съхра-
нение на материали, 
продукция и опаковки“

BG06RDNP001-
19.183-0003

26.02.2019 
12:25 177 036,32 123 925,24 53 111,08

КА-МЕТАЛ 
-2013 ЕООД

„Модернизиране на 
инфраструктурата на  
обект за търговия с 
метали“

BG06RDNP001-
19.183-0004

26.02.2019 
16:57 73 057,30 51 140,11 21 917,19

ИНЖСЕР-
ВИЗ ООД

Оборудване на сер-
виз за селскостопан-
ска техника

BG06RDNP001-
19.183-0005

26.02.2019 
20:50 102 878,08 72 011,66 30 866,42

«Еделвайси 
7» ЕООД

„Оборудване на цен-
тър за здраве и ре-
лакс“

BG06RDNP001-
19.183-0006

27.02.2019 
13:51 23 310,25 16 317,18 6 993,07

В периода 20.12.2018 г. – 28.02.2019 г. Местна инициативна група – Попово обяви 
прием за приемане на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“, процедура № BG06RDNP001-19.183 чрез Информационна-
та система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

По процедурата бяха получени девет проектни предложения:
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Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и час 
на регис-
трация

Общ 
стойност 

на 
проекта в 

лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ раз-
мер на 

съфинан-
сиране в  

лв.

“Пи Ел Еф” 
ЕООД

Създаване на про-
изводствена база за 
осветителни тела.

BG06RDNP001-
19.183-0007

28.02.2019 
11:01 360 666,49 252 466,54 108 199,95

МИКАНА 
ООД

„Подобряване на 
условията на труд 
и оптимизация на 
трудовата дейност в 
счетоводна кантора 
„Микана“

BG06RDNP001-
19.183-0008

28.02.2019 
16:07 25 982,14 18 187,50 7 794,64

ВИПО-77 
ЕООД

“Създаване на об-
ществена пералня и 
заведение за бързо 
хранене в гр. Попово“

BG06RDNP001-
19.183-0009

28.02.2019 
16:09 187 576,3 131 301,40 56 274,90

Назначената със заповед № 2/05.03.2019 г. на председателя на УС на МИГ - Попово 
Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.183 - 
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ извършва оценка на получените 
проектни предложения. След приключване на работа, цялата документацията по прове-
дената  процедурата ще бъде представена в  ДФЗ-РА за проверка.
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ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 
ПУБЛИЧНОСТ НА СВОМР НА МИГ-ПОПОВО

ЗА 2019 Г.

Поддръжка на интернет страницата на МИГ-Попово;
Публикации и излъчвания в медиите;
Изработка на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ-Попово;
Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ-Попово;
Изработка и монтаж на информационни табла в 34 населени места за 

популяризиране на МИГ;
Проучвания и анализи на територията на МИГ Попово;
Организиране и провеждане на 5 еднодневни срещи/семинари в гр. Попово 

и в населените места на общината извън общинския център;
Двудневно обучение на местни лидери.
Двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган 

във връзка с прилагането са СВОМР.

МИГ – ПОПОВО ИЗПЪЛНЯВА НОВ ПРОЕКТ ПО МЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ 

ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“

На 27.02.2019 г. между Сдружение „МИГ - Попово” и Ръководителят на  Управляващия 
орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бе 
подписан АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР  РД 50-20/27.02.2019 г. за предоставяне 
на финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за 
подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално съдрудничество 
по мярка 19.3 „подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мярка  19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020. 

Финансова помощ за изпълнение на проекта: 40 315,60 лв.
Срок за изпълнение на проекта:  7 месеца, считано от датата на 
подписване на договора.
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Цели на проектното предложение: 
Да създаде предпоставки и развие потенциал за иновативно устойчиво 

оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на туризъм на 
МИГ – Попово с партньор/и МИГ от Европейския съюз;

Установяване на партньорство с МИГ от ЕС;
Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество;
Подписване на договор за съвместна дейност  пратньор/и за осъществяване 

на проект за транснационално сътрудничество.

Дейности по проекта:
   1.   Създаване на координационно звено за планиране и контрол при изпълне-
ние на подготвителните дейности.
   2.  Организиране на срещи с потенциалните партньори МИГ Авейро Норте и 
МИГ Авейро Сул, Португалия
   3.   Проучване и сравнителен анализ на използвани иновативни методи, под-
ходи и инструментариум за оползотворяване на местните идентичности в други 
региони на Европа.
   4.     Консултации за бъдещия проект за съвместна дейност за транснационално 
сътрудничество.
   5.    Дейности по информираност – публикации в регионални медии.
   6.    Дейности по осигуряване на информираност – Информационна конферен-
ция.
   7.    Дейности по осигуряване на публичност – изготвяне и разпространение на 
информационна брошура.
   8.    Дейности по осигуряване на публичност – информационна табела.
   9.    Координация на изпълнението на дейностите по проекта.

Индикатор за изпълнение/резултат: Брой реализирани дейности – 9 бр
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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 повее дни.

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

   5. Изпратете предизвестие за консултацията към:

Име, Фамилия
Адрес за кореспонденция
Телефон/ GSM
e-mail

           С уважение,

           .....................................................
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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 :

Име, Фамилия
Телефон/ GSM
e-mail

        
       С уважение,

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



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: 0608 4 27 26
моб.тел.: 0879 201 400

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


