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

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Racool_studio / Freepik

Във връзка с уведомително писмо от 20.09.2019 г. на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) до Местна инициативна група – Попово (МИГ-Попово) 
за преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни пред-
ложения с код в Информационна система за управление и наблюдение 
на структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН) BG06RDNP001-
19.005-S1 по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства“, техническата и финансовата оценка на всички проекти, 
подадени по процедурата беше рестартирана. В периода 09.10.2019 г. – 
28.10.2019 г. назначената Комисия за подбор на проектни предложения 
извърши повторната оценка и изготви нов оценителен доклад. Докладът бе 
одобрен от УС на МИГ -Попово и цялата документацията по проведената  
процедурата бе представена в  ДФЗ -Разплащателна агенция за последва-
ща проверка и одобрение. 

Местна инициативна група – Попово при изпълнение на стратегията за 
Водено от общностите местно развитие (СВОМР) е осигурила публичност 
на дейността си и на източниците на финансиране съгласно чл. 86 от На-
редба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
Обн. - ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.; изм. и доп., 
бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 
25.08.2017 г., в сила от 20.08.2017 г., издадена от министъра на земе-
делието и храните (Наредба № 22) на интернет страницата си достъпна 
на адрес: www.mig-popovo.com, секция „Стратегия“.
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Отчитане и изпълнението на проектите по сключени договори по 
СВОМР на МИГ– Попово ще се извършва чрез Информационна система 
за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския 
съюз (ИСУН 2020).  Извършена е актуализация на системата, която включва 
следните промени:

- В модул „Процедури“ е добавен нов раздел „Мониторстат“ - 1-ви етап 
от изграждането на интеграция на ИСУН със системата „MonitorStat“ на 
НСИ;

- В модул „Оценителни сесии“, в раздел „Резултати от оценка“ е въве-
дена функционалност, позволяваща публикуването на класирането след 
приключване на Техническата и финансовата оценка в публичния модул 
на ИСУН 2020. Посочената информация ще се визуализира в публич-
ния модул на ИСУН 2020 в раздел „Справки“, „Резултати от оценка“ след 
11.11.2019 г. Моля при обявяване на класирането от различните процеду-
ри своевременно да публикувате резултатите от оценката и в ИСУН 2020;

- В модул „Оценителни сесии“ е добавена възможност за сваляне на-
веднъж на всички прикачени файлове от формуляра при подадено проект-
но предложение или при отговор на въпрос по време на оценка;

- В модул „Оценителни сесии“, в секция „Проектни предложения“, при 
избор на комуникация, осъществена по конкретно проектно предложение, 
са добавени данни за проектното предложение, с оглед недопускането на 
техническа грешка при изпращането на комуникация;

- В модул „Договори“ е добавена визуализация на информацията от 
поле „Бележки“ към таблицата за версиите на договор;

- Извършена е реорганизация на основното меню като към наличния 
модул „Профили“ са създадени подмодули „Профили за кандидатстване“, 
„Профили за достъп към договор“ и „Кодове за достъп“;

- В модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Финансови 
корекции“ е добавена възможност за връщане на анулирана финансова 
корекция в актуален статус;

- В модул „Наблюдение“ е добавена нова справка - „Справка аванси 
(чл.131)“;

АКТУАЛИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 /ИСУН 2020/
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- В модул „Проверки“, подмодул „Проверки на място“ е премахнато 
първоначалното зареждане на данни във формата за търсене, като за ви-
зуализиране на данните е необходимо да бъде избран филтър за желаната 
от Вас програма;

- Нанесена е корекция на таблица „Платени аванси в контекста на дър-
жавните помощи“ в модул „Мониторинг и финансов контрол“, „Доклади по 
сертификация“, Обобщена информация.

В периода 25 - 28 ноември 2019г. 
се проведе обучение на екипа и 
членовете на колективния върховен 
орган (Общо събрание) на Местна 
инициативна група  – Попово (МИГ 
- Попово)  на тема „Оценка на ино-
вациите в контекста на Програмата 
за развитие на селските райони  за 
периода 2014-2020 година и Страте-
гия за Водено от общностите местно 
развитие за територията на МИГ – По-
пово“.                  

В периода 2 - 3 декември 2019 г. в Народно читалище  „Св. Св. Кирил 
и Методий“,  гр.   Попово се проведе обучение на местни лидери на тема 
„Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за Воде-
но от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна 
група - Попово в Информационната система за управление и наблюдение 
на средствата от Европейския съюз в България 2020“.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО
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В началото на месец декември МИГ - Попово проведе 5 информа-
ционни срещи на територията на Община Попово. Информационните сре-
щи имаха за  цел да повишат  информираността на населението относно 
прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на 
територията на МИГ-Попово и да насърчат  активното му участие в процеса 
на изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ – Попово.

Дневния ред на срещите включваше:

  Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие     
(ВОМР)  - представяне на напредъка, трудностите и дискусия по  
важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР;

  Напредък в прилагането на подхода ВОМР - информация за из
пълнението на одобрената  стратегия за Водено от общностите 
местно развитие  за територията на МИГ – Попово, информация за 
приключили приеми по мерки от СВОМР през 2018 г. и 2019 г., 
предстоящо, дискусия.

  Представяне на Индикативната годишна работна програма на 
МИГ – Попово за 2020 г.
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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА МИГ-ПОПОВО ЗА 
ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020 Г.

№ 1 2

Наименование на 
процедурата

Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби ин-
фраструктура“

Подмярка 7.5. Инвестиции за 
публично ползване в инфра-
структура за отдих, туристиче-
ска инфраструктура.

Цели на предоста-
вената БФП по про-
цедурата

Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляване на 
бедността и икономическо раз-
витие в селските райони

Подобряване на туристическата 
привликателност на територия-
та и повишаване качеството на 
живот на местната общност.

Вид на процедура-
та за предоставяне 
на БФП по чл.3 от 
ПМС № 107/2014 г.

Подбор на проектни предложе-
ния

Подбор на проектни предложе-
ния

Извършване на 
предварителен под- 
бор на концепции 
за проектни пред-
ложения

Не Не

Общ размер на 
БФП по процедура-
та  /лв./

517 328,34 лв. 70 000 лв.

Допустими канди-
дати Община Попово

Община Попово; Юридически 
лица с нестопанска цел

Примерни допусти-
ми дейности

Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови 
и съществуващи улици, трото-
ари и съоръженията и принад-
лежностите към тях в населени 
места; Изграждане, реконструк-
ция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на култур-
на и спортна инфраструктура 
и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства;  
Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обза-

Изграждане, реконструкция, 
ремонт и закупуване на съ-
оръжения за туристически 
атракции, които са свързани 
с местното природно, кул-
турно и/или историческо 
наследство и предоставящи 
услуги с познавателна или об-
разователна цел; Изгражда-
не, реконструкция, ремонт и 
закупуване на съоръжения за 
туристическа инфраструкту-
ра (информационни табели и 
пътепоказатели за туристически
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веждане на социална   инфра-
структура  за  предоставяне на 
услуги, които не са част от про-
цеса на деинституционализация 
на деца или възрастни, вкючи-
телно транспортни средства.

места и маршрути, съоръжения 
за безопасност, велоалеи и ту-
ристически пътеки).

Категории допус-
тими дейности

Закупуване или вземане на ли-
зинг на нови машини и оборуд-
ване, обзавеждане до пазарната 
цена на актива; Общи разходи, 
например хонорари на архите-
кти, инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с консул-
тации относно екологичната и 
икономическата устойчивост; 
Нематериални инвестиции: при-
добиването или развитието на 
компютърен софтуер и придо-
биването на патенти, лицензи, 
авторски права, търговски марки

Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръже-
ния за туристически атракции, 
които са свързани с местното 
природно, културно и/или исто-
рическо наследство и предоста-
вящи услуги с познавателна или 
образователна цел;
Изграждане, реконструкция, 
ремонт и закупуване на съоръ-
жения за туристическа инфра-
структура 

Максимален % на 
съфинансиране 100%

100 % от общите допустими 
разходи за проекти негенери-
ращи приходи и 70% - за про-
екти, генериращи приходи;

Дата на обявяване 
на процедурата май 2020 г. май 2020 г.

Краен срок за по-
даване на проектни 
предложения

август 2020 г. август 2020 г.

Р а з -
мер на 
БФП за  
проект 
/лв./

Минима-
лен

Левовата равностойност на
10 000 евро

Левовата равностойност на
5 000 евро

Максим-
лен

Левовата равностойност на
200 000 евро

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  Страте-
гията.
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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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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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