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За година не е одобрена нито една процедура  на местните инициативни групи за 
Водено от общностите местно развитие.

(Публикация във вестник „СЕГА“  –  09.09.2019 г.)
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обрича на провал поредна мярка по Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР). Фондът бави одобрението на стотици проекти 
на местните инициативни групи (МИГ) за развитие на съответните райони, съобщиха 
източници на в. „Сега“. Забавянето е критично - по последни данни в Информационната 
система за управление и наблюдение (ИСУН) договарянето  по този приоритет възлиза 
на 0,26%, а реално изплатените средства са пълна нула. Това би следвало да доведе 
до сериозно орязване на бюджета по мярката.

В момента в страната са регистрирани общо 64 сдружения, покриващи територия 
на една или повече общини, с участието на представители  на публични органи, фир-
ми и неправителствени организации. Сдруженията разработват стратегии за Водено от 
общностите местно развитие, по които може да се обявяват процедури за набиране на 
проекти с финансиране по няколко оперативни програми, включително и Програмата за 
развитие на селските райони. Държавен фонд „Земеделие“  е водещ в координацията 
за прилагането на тази схема.

До момента регистрираните МИГ-ове са задвижили общо процедури за набиране 
на проекти по различни мерки, финансирани от ПРСР, става ясно от Информационната 
система за управление и наблюдение от ЕС. Според източници на в. „Сега“ поне 150 от 
тези процедури са приключили с класирани над 500 проекта за финансиране на конкрет-
ни дейности. В продължение на цяла година - от май 2018 г., когато е започнало внасяне 
на процедурите за одобрение, до май 2019 г. не е била одобрена нито една процедура. 
Одобряването е почнало едва тези месеци, като още няма нито един одобрен проект, 
твърдят запознати.  По регламент контролът от страна на ДФЗ е двустепенен – веднъж 
се проверява дали МИГ-овете са провеждали подбора на проекти съобразно правилата, 
а втори път се проверяват самите проекти за съответствие със законодателството и за 
основателност на поисканото финансиране. Според доклада на ДФЗ за изпълнението 
на програмния бюджет на фонда към края на юни 2019 г. одобрените процедури са 19. 
Документът  обещава през август да има и първи подписани договори. 

Забавянето на процедурите в ДФЗ на практика обрече на бездействие МИГ-овете в 
продължение на почти три години. През това време са плащани заплати на хората в тях 
и на чиновниците в МЗХ. Резултатът е нула, кой ще понесе отговорност, питат експерти. 
Нещо повече - по регламент бюджетът по тази мярка трябва да се намали сериозни. 

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

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Фонд «Земеделие» обрича на провал програма с 272 млн. лв. финансиране
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Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. стартира прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г.

Според правилата, ако до 30 юни 2019 г. финансирането на одобрените проекти е под 
50% от наличния ресурс от ЕС, парите трябва да се намалят с 25% спрямо първоначал-
но заложеното. За момента ДФЗ е заявил, че няма да прибегне до такова орязване на 
бюджета. Европейското финансиране по мярката възлиза на 245 млн. лв., с национал-
ното съфинансиране сумата скача на 272 млн. 

https://www.segabg.com/category-first-page/fond-zemedelie-obricha-na-proval-programa-272-
mln-lv-finansirane  /   © Segabg.com 2019

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОПОВО ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие на 
09.07.2019 г. бе подписано второ допълнително споразумение към споразумение за из-
пълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  РД 50-142/21.10.2016 
г. между Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони за пе-
риода 2014-2020 г. и Сдружение „МИГ-Попово“ за следното:

„В раздел 5 „Описание на мерките“ от одобрената стратегия за водено от общностите 
местно развитие, в частта ПРСР(ЕЗФРСР), в подраздел 5.2.2 М06 – Развитие на сто-

панства и предприятия (член 19 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013), в 5.2.2.1 Подмярка 6.4 Ин-
вестиции в подкрепа на неземеделски дейнос-
ти, в т. 5 „Финансови параметри за проектите 
– интензитет на финансовата помощ,  размер 
на финансовата помощ“ се създава тире пет: 
„-Интензитетът на подпомагане по проект за 
изграждане и обновяване на туристически 
обекти, популяризиране и рекламиране на ту-
ристически услуги не може да надвишава 5 на 
сто от общите допустими разходи“ 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. обяви процедура за подбор на проектни предложения
№ BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на мал-
ки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма-
та за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
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Подпомагането по процедурата е насочено към проекти, които допринасят за пости-
гане на целите, към които е насочена подмярката, а именно: 

   1. Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устой-
чиви и жизнеспособни единици;

   2. Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земе-
делски стопанства.

   3. Подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
Дейностите по проектите трябва да се осъществят на територията на Република 

България. За подпомагане могат да кандидатстват:
физически лица, навършили 18 години;
еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) 

и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и с национални средства. Общия размер на средствата, които могат да бъдат 
предоставени за всички одобрени проектни предложения е в размер на 43 027 600,00 лв. 

Кандидатстването се извършва единствено 
чрез електронно подадено проектно предло-
жение в ИСУН 2020 от деня на публикуването 
на обява за откриване на процедурата чрез 
подбор в ИСУН 2020 с квалифициран елек-
тронен подпис, наричан по-нататък „КЕП“, на 
следният интернет адрес:  
http://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е 17:30ч. на 30 септември 2019 г.

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ 

ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“

Дейност 3 - Разработен анализ на тема „Проучване и сравнителен анализ 
на използвани иновативни методи, подходи и инструментариум за 

оползотворяване на местните идентичности в други региони на Европа“.

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-20/27.02.2019 г. по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни гру-
пи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 
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Дейност 4 - Проект: „Транснационално сътрудничество за иновативно и 
устойчиво оползотворяване на местните ресурси и сближаване между 

местни инициативни групи от Европейския съюз“.

В  изпълнение на дейностите по подготвителен проект за транснационално сътруд-
ничество Местна инициативна група – Попово по реда на Закона за обществените по-
ръчки е възложила на външен изпълнител консултантски услуги за разработване на 
проект за транснационално сътрудничество. В резултат е изготвен  проект с наимено-

селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. беше извършено проучване и разработен анализ 
на тема „Проучване и сравнителен анализ на използвани иновативни методи, подходи 
и инструментариум за оползотворяване на местните идентичности в други региони на 
Европа“.

За целите на проучването е извършен аналитичен преглед на вторична информа-
ция – разработката включва методология за проучване до каква степен добрите практи-
ки и иновативни методи за оползотворяване на местните ресурси, културни и природни 
дадености, прилагани от местни инициативни групи на територията на Европейския 
съюз биха оказали положително въздействие при  потенциалното им приложение от 
Местна инициативна група – Попово.

В първата част е извършено теоретично изследване за изясняване на основните 
понятия и процеси, за да се прецизират и формулират възможните подходи за инова-
тивно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на 
туризъм. 

Втората част обобщава данни, в които са представени културно-историческите за-
бележителности и природните дадености с преглед на настоящото състояние на тери-
торията на МИГ, относно нейното международно позициониране и презентиране, срав-
нителен анализ на характеристики, предимства и недостатъци на идентифицираните 
европейски практики за териториален ресурсен потенциал и тяхната приложимост на 
локално ниво за територията на МИГ - Попово.

Третата част обобщава и анализира европейски практики за иновативно реализи-
ране на териториален ресурсен потенциал от други подобни региони на Европейския 
съюз. Събраната информация 
е синтезирана, обработена 
и са формулирани изводи, 
препоръки и предложения за 
възможностите за прилагане 
и реализиране на идентифи-
цираните практики спрямо те-
риторията на МИГ – Попово в 
последващ проект за трансна-
ционално сътрудничество.
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вание: „Транснационално сътрудничество за иновативно и устойчиво оползотворяване 
на местните ресурси и сближаване между местни инициативни групи от Европейския 
съюз“. Предвижда се той да бъде финансиран от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. , Приоритетна област 6 Б „Стимулиране на местното 
развитие в селските райони“, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и тери-
ториалното сближаване”, Наименование на процедурата: „Подбор на проектни предло-
жения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни гру-
пи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г“. Срок 
на изпълнение – 12 месеца.

Кратко описание на проекта: Привеждане в действие на идеята за територи-
ално сближаване и иновативно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси и 
сближаване чрез целенасочени дейности за представяне на района и начина на живот, 
дефинирайки обичаи, нрави и традиции на територията на МИГ Попово. Проектът е за 
насърчаване на международните контакти в страните от ЕС и осъществяване на тран-
снационално сътрудничество между партньорите – МИГ Попово, МИГ Авейро Норте и 
МИГ Авейро Сул, Португалия, със следните дейности: 

    • Създаването на работилници (workshop) – съвместен продукт, където да бъдат 
представени местни занаяти, традиции и обичаи. 

    • Създаване на женски клубове - организации на жените в регионите на партньор-
ите, които след закупуване на оборудване (например кухненско, шивашко или друго) да 
могат да организират събирания, курсове, като привличат външни обучители, участия в 
различни местни прояви като събори, панаири и т.н., като втори общ продукт.

    • Дейности за промотиране на съвместните продукти и маркетинг на територията 
на всеки МИГ. Промотиране и представяне на продукти изработени в работилниците и 
женските клубове (общ продукт), чрез каталог на изработени и произведени продукти и 
създаване на общ сайт между партньорите.

Основни цели на проектното предложение:
Изграждане на положителен имидж на териториите на партньорите, да се постиг-

не положителен ефект, чрез разнообразяване и утвърждаване на местните продукти и 
пълноценно използване на местни ресурси, внедряване на иновации, преработка, коо-
периране и маркетинг.

Реализиране на съвместни дейности и създаване на съвместни продукти, до-
принасящи за популяризиране и маркетинг на местната идентичност на територията на 
МИГ Попово към териториите на другите участващи МИГ;

Реализиране на съвместни дейности, подпомагащи постигането на целите на 
стратегията за ВОМР, посредством стимулиране въвеждането на иновативни дейности 
на местно ниво;

Утвърждаване на ефективно партньорство и сътрудничество;
Популяризиране териториите на местните инициативни групи-партньори, чрез  

промотиране на местни идентичности и продукти. 
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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




