
МЕДИИТЕ ЗА НАС 

cccinfo.bg, 16.05.2020, МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1. 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТВОРЕНА. 

eufunds.bg, 27.04.2020, МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана с финансовата 
подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено 
от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № 
BG06RDNP001-19.352 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

Tryavna.eu, 27.04.2020, "МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2  

Tryavna.bg, 22.04.2020, Конкурс за длъжността Експерт 2 

sf.mon.bg/, 03.04.2020 г., Първият сключен договор по ОПНОИР в България от МИГ, ИА 
ОПНОИР 

vomr.bg, 19.02.2020, Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” 
обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения 
BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ – Осигуряване на 
достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 
райони в общините Дряново и Трявна" 

Tryavna.eu, 18.02.2020, Информационна кампания във връзка с втори прием по ОПНОИР 

Е-бюлетин на Национален център за информация и документация, бр.12, 2019 г., стр.9, 
06.12.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор 
на проекти по ОПНОИР" 

radiots.eu, 15.09.2019, Представители на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ 
посетиха потенциалните си партньори в Италия 

Е-бюлетин на Национален център за информация и документация, бр.9, 2019 г., стр.11, 
10.09.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор 
на проекти по ОПНОИР" 

GALMurgiaPiu, 07.09.2019, "Settimana dedicata alla cooperazione territoriale dal parte del GAL 
Murgia Più ed il GAL "Dryanovo - Tryavna - In the Heart of the Balkan" 

Moliseversoil2000.it, 06.09.2019, "Strategia Leader, Gal Molise Verso il 2000 incontra Gal 
Dryanovo-Tryavna – In the heart of the Balkan" 

Tryavna.eu, 19.08.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява 
процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-
Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в 
малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ 

TNS - Нет Телевизия Трявна, 16.08.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 
обявява процедура за подбор на проектни предложения по ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" 

TNS - Нет Телевизия Трявна, 31.07.2019, Интервю с г-жа Десислава Заевска - 
Изпълнителен директор на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"  

https://cccinfo.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1/
https://www.eufunds.bg/bg/vomr/node/4431
https://www.tryavna.eu/news-1496-Otkrita_protsedura_za_podbor_na_proektni_predlozheniya_za_predostavyane_na_bezvizmezdna_finansova_pomosht.html
https://www.tryavna.bg/konkurs-za-dlazhnostta-ekspert-2-po-prilagane-na-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-mig-dryanovo-tryavna-v-sartseto-na-balkana/
http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=360
https://vomr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB-2/
https://www.tryavna.eu/news-1457-Informatsionna_kampaniya_viv_vrizka_s_vtori_priem_po_otvorena_protsedura_za_podbor_na_proektni_predlozheniya_po_OPNOIR.html
https://nacid.bg/bg/att_files/izdaniya/NACID_CPE_2019_vol_12.pdf
https://nacid.bg/bg/att_files/izdaniya/NACID_CPE_2019_vol_12.pdf
https://www.radiots.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F.html
https://nacid.bg/bg/att_files/izdaniya/NACID_CPE_2019_vol_9.pdf
https://nacid.bg/bg/att_files/izdaniya/NACID_CPE_2019_vol_9.pdf
https://www.facebook.com/murgiapiu/posts/2521344591421112
http://www.moliseversoil2000.it/strategia-leader-gal-molise-verso-il-2000-incontra-gal-dryanovo-tryavna-in-the-heart-of-the-balkan/
http://www.tryavna.eu/news-1339-Sdruzhenie_MIG_Dryanovo_Tryavna_v_sartseto_na_Balkana_obyavyava_protsedura_podbor_proektni_predlozhenia_po_myarka_OPNOIR.html
https://youtu.be/yeu1kQRk1Yg
https://youtu.be/xOfFI_igSPA


Youtube,com, 24.07.2019, ТВ предаване "От Габрово със Светлана Кацарска", "За първите 
фирми получили финансиране от МИГ „Дряново и Трявна- в сърцето на Балкана“  

 

СетиТВ, 24.07.2019, ТВ предаване "От Габрово със Светлана Кацарска", "За първите 
фирми получили финансиране от МИГ „Дряново и Трявна- в сърцето на Балкана“  

ДряновоNews, 10.07.2019, бр.12, стр.6, "Връчиха договорите на първите фирми с 
финансиране от МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

Tryavna.bg, 01.07.2019, "Връчиха първите договори за одобрени проекти на МИГ „Дряново 
– Трявна – в сърцето на Балкана“ 

GoTryavna.bg, 01.07.2019, "Връчиха първите договори за одобрени проекти на МИГ 
„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

ДарикРадио.bg, 28.06.2019, "МИГ Дряново - Трявна" - първите договори" 

RadioTS.eu, 28.06.2019, "На официална церемония връчиха договорите на първите фирми, 
спечелили финансиране от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” 

DarikNews.bg, 28.06.2019, "Връчиха договорите на първите фирми, спечелили 
финансиране от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” 

Еufunds,bg, 14.06.2019, Отворени процедури - Актуални процедури по 
ОПОС, BG16M1OP002-3.014 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 
ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 
чрез подхода ВОМР“ 

GoTryavna.bg, 13.06.2019, Обява за откриване на процедура по ОПОС  

Tryavna.eu, 12.06.2019, "Подписаха договорите на първите одобрени проекти към МИГ 
"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

ВОМР.bg, 11.06.2019, "МИГ Дряново – Трявна стартира прием по мярка „Подобряване на 
природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР“ 

DarikNews.bg, 10.06.2019, "Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито 
проекти са одобрени за финансиране" 

Еufunds.bg, 05.06.2019, "Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени 
административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.031 "Подобряване 
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето 
на Балкана“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г." 

TNS - Нет Телевизия Трявна, 23.05.2019, Репортаж от Информационна среща в град 
Трявна 

DarikNews.bg, 21.05.2019, "Нови възможности за европейско финансиране представят 
експертите на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

ВОМР.bg, 07.05.2019, "Удължен краен срок на втория прием по мярка 7.2 в МИГ "Дряново - 
Трявна - в сърцето на Балкана" 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJJT8tEvvY
http://setitv.com/917-2019-07-24/
http://mig-dryanovo-tryavna.eu/uploads/files/Xerox%20Scan_17072019092556.PDF
https://www.tryavna.bg/vrachiha-parvite-dogovori-za-odobreni-proekti-na-mig-dryanovo-tryavna-v-sartseto-na-balkana/
http://www.gotryavna.bg/?aktualno_novini&id=1759
https://darikradio.bg/mig-dranovo-travna-v-sarceto-na-balkana-parvite-dogovori.html
http://www.radiots.eu/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE/%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/vrychiha-dogovorite-na-pyrvite-firmi-spechelili-finansirane-ot-mig-drianovo-triavna-v-syrceto-na-balkana-2174000
https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/409
http://www.gotryavna.bg/?aktualno_novini&id=1338
http://www.tryavna.eu/news-1284-Podpisaha_dogoworite_na_parvite_odobreni_proekti_kam_MIG.html
https://vomr.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%b3-%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bf/?fbclid=IwAR3zReeSFMo4Dx_vhFoW3VkpK_0fy5a5B2HpB9_SMB68ZajVQmwSmFGB_3s
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/miroslav-semov-podpisa-dogovorite-na-chetiri-firmi-chiito-proekti-sa-odobreni-za-finansirane-2170670
https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/1942
https://youtu.be/cy_CFeDaIuI
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/novi-vyzmozhnosti-za-evropejsko-finansirane-predstaviat-ekspertite-na-mig-drianovo-triavna-v-syrceto-na-balkana-2167026
https://vomr.bg/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC/


ВОМР.bg, 22.04.2019, "МИГ Дряново - Трявна подписа Споразумение за изпълнение на 
транснационален проект" 

GoTryavna.bg, 01.04.2019, "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на 
Балкана" открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ" 

Трявна.eu, 24.03.2019, "Първи одобрени проекти на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на 
Балкана" 

MigPavlikeniPolskiTrambesh.bg, 18.03.2019, МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ взе 
участие в работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, 
необходими за решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС. 

GoTryavna.bg, 05.02.2019, "Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец април от 
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

GoTryavna.bg, 05.02.2019, "Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец март от 
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

Дряново Нюз, 16.01.2019, бр.1, стр.4, "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в 
сърцето на Балкана" представи реализираните и предстоящи дейности" 

Дарик Нюз.бг, 14.01.2019, "Тече оценката на първите подадени пред МИГ "Дряново - 
Трявна - в сърцето на Балкана" проекти" 

Palo.bg, 11.01.2019, "Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ "Дряново - Трявна 
- в сърцето на Балкана"  

CCCINFO.bg, 10.01.2019, "Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ "Дряново - 
Трявна - в сърцето на Балкана" 

Тревненска седмица, 09.01.2019, стр.5, "С амбиция за по-добро икономическо развитие на 
региона, Управителният съвет и екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 
представиха настоящата и бъдещата си дейност" 

Дарик Нюз.бг, 06.01.2019, "Одобриха проектното предложение на МИГ "Дряново - Трявна - 
в сърцето на Балкана" 

Дарик Габрово, 03.01.2019, "Кои събития дадоха облика на 2018 година за региона?" 

СетиТВ, 29.12.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - пресконференция 

Трявна.еu, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и 
амбициозна програма" 

Радио Дарик, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и 
амбициозна програма" 

Радио ТС.eu, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и 
амбициозна програма" 

Дарик Нюз.бг, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт 
и амбициозна програма" 

https://vomr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5/
http://www.tryavna.eu/news1-1185-MIG_Dryanovo_Tryavna_otkriva_procedura_za_podbor_na_proektni_predlozhenia_za_predostavyane_na_bezvazmezdna_finansova_pomosht.html
http://www.tryavna.eu/news-1174-Parvi_odobreni_proekti_na_MIG_Dryanovo_Tryavna.html
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=720
http://www.gotryavna.bg/?aktualno_novini&id=1500
http://www.gotryavna.bg/?aktualno_novini&id=1498
http://mig-dryanovo-tryavna.eu/uploads/files/%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20NEWS%20-16_01_2019.PDF
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/teche-ocenkata-na-pyrvite-podadeni-pred-mig-drianovo-triavna-v-syrceto-na-balkana-proekti-2142098
http://cccinfo.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/teche-ocenkata-na-prvite-podadeni-proekti-v-mig-dryanovo-tryavna-v-srceto-na-balkana
http://cccinfo.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/teche-ocenkata-na-prvite-podadeni-proekti-v-mig-dryanovo-tryavna-v-srceto-na-balkana
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