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Този материал се финансира по Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г.

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

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН

Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 
територията на Местна инициативна група – Попово
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На свое заседание от 10 май 2019 г. Управителният съвет (УС) на Местна иници-
ативна група – Попово (МИГ - Попово) прие изменение в годишната индикативна про-
грама на Сдружение „МИГ-Попово“ за прием на проекти за 2019 г. и даде съгласие за 
обявяване на прием по мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 21  „Съх-
раняване и развитие на местните идентичности валоризиране на местното културно на-
следство на територията на МИГ-Попово“ и 22 „Насърчаване на социалното приобщава-
не и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на 
територията на МИГ-Попово“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие 
на МИГ – Попово през  2020 г.

УС на МИГ – Попово одобри, считано от месец май 2019 г.  Актуализирана годишна 
индикативна програма на Сдружение „МИГ-Попово“ за прием на проекти за 2019 г.

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

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
На Сдружение „МИГ - Попово “ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
2019 година

Подмярка 6.4.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Цели на предоставената БФП по 
процедурата

Развитие на конкурентоспособността на селските райони; съз-
даване на заетост

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. 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, как-
то и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
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Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Примерни допустими дейности Инвестиции в неземеделски дейности

Категории допустими дейности Материални и нематериални инвестиции за създаване и разви-
тие на неземеделски дейности в селските райони

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

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 персоналът на 
МИГ-Попово предоставя консултации на потенциалните бенефициенти към  Стратегията.
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ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ 

ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“

В периода 11 - 15.06.2019 г. Сдружение „МИГ -Попово“ проведе работни срещи с 
представители на двe местни инициативни групи: МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул, 
Португалия. 
След извършено предварително проучване и сравнителен анализ  на използвани ино-
вативни методи, подходи и инструментариум за оползотворяване на местните идентич-
ности в други региони на Европа с оглед приложението им от МИГ – Попово по време на 
работното посещение се проведоха консултации за бъдещ проект за съвместна дейност 
за транснационално сътрудничество. По време на срещите беше констатирано, че две-
те португалски местни инициативни групи изпълняват сходни на стратегията на МИГ – 
Попово Стратегии за водено от общностите местно развитие, които обхващат:

Ос А земеделски продукти / агробизнес и територия на качеството, основана на 
пет мерки, а именно:

-  Малки инвестиции в селските стопанства, преработка и маркетинг;
-  Малки инвестиции в преработка и маркетинг;
-  Диверсификация на дейностите във земеделските стопанства;
 - Къси вериги и местните пазари;
-  Насърчаване на местни качествени продукти.

Ос B опазване на природата, културно наследство и туризма, която има следните 
мерки:-  Малки инвестиции в селските стопанства, преработка и маркетинг;

-   Обновяване на населените мества в селските райони;
- Културно наследство, признателност, опазване и популяризиране на културно-ис-

торическото наследство с голям туристически интерес;
-  Природно наследство - Създаване и рехабилитация на инфраструктура за подпо-

магане на възстановяването и посещенията на рискови зони и други области, свързани 
с опазването на природните ресурси, включително знаци, пътеки, наблюдение на струк-
тури и връзката с природата, посещения и обслужващи посетителя звена, тематични 
маршрути, информационни структури, комуникация и медии разпространение.

Ос С - Социално включване и качеството на живот, което се отличава с мярката:
-   Творчески проекти на самостоятелна заетост или бизнес от безработни или неак-

тивни, които желаят да се върнат на пазара на труда.

Ос D - Гора, околната среда и енергетиката, който се състои от следните мерки:
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- Инвестиционни проекти за разширяване на малки и съществуващи микропредпри-
ятия на местна основа или създаването на нови предприятия, по-специално в областта 
на оценяването и експлоатация на местни ресурси, занаятите и зелената икономика;

-  Малки инвестиции в преработка и маркетинг;

Ръководството на 2-та МИГ-а – Авейро юг и Авейро север е предоставено на AIDA 
– търговско-промишлена палата на област Авейро. Това е неправителствена организа-
ция, чиито основни цели са да защитава и представлява социалните и професионални-
те интереси на промишлените дейности на района на Авейро и  има около 846 компании 
-членки. AIDA е юридическо лице с призната обществена полза от 1993 г., с 29-годишен 
опит в координация, насърчаването и прилагането на проекти, съфинансирани от на-
ционални и общностни програми.
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Работните срещи се проведоха с цел установяване на партньорство с МИГ от ЕС в 
изпълнение на 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. По време на посещението беше подписано 
Споразумение за сътрудничество за изпълнение на бъдещ проект за „Транснационално 
сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на 
устойчив туризъм“. Двата португалски МИГ-а бяха представени от г-жа Кармо Амброзио. 
От страна на МИГ - Попово участие в срещите взеха представители на Управителният 
съвет, Общото събрание и екипа.
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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:

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

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




