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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“



МИГ Тервел-Крушари изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на основание 
Споразумение № РД50-153ОТ 21.10.2016г., сключено между Управляващия орган на ПРСР - Министерство на 
земеделието, храните и горите и Сдружение МИГ Тервел-Крушари за предоставяне на финансова помощ по
подмяркя 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на 
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020″. 

Средства за  подпомагане на  земеделски стопани и други предприемачи за  финансиране на дейности, 
допринасящи за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие са в размер на 2 933 000 
лв. разпределени по подмерки от Стратегията.
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Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари Изпълнение към декември 2019 г.

Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на
цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 Модернизиране на машинния парк за обработка на земята и
прибиране на реколтата

 Обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и
преработка на земеделската продукция.

 Разширяване на площите заети с трайни насаждения: овощни
градини, производство на зеленчуци оранжерийно и на открито.

 Подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване,
хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните
ферми.

 Подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за
производство на пчелен мед.

 Общ бюджет по мярката: 750 000 лв.

 Обявена и проведена процедура за прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.076 в ИСУН 2020.

 Брой подадени проекти – 15 бр., от които 4 бр. за животновъдство, 1 бр.
за пчеларство и 10 бр. за трайни насаждения и етерично маслени
култури.

 Обща стойност на проектите – 1 565 002 лв.

 Брой одобрени от МИГ проекти – 15 бр.-100%

 Обща стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова стойност
по проектите – 749 434 лв.- 99,92 %

 Брой сключени договори с ДФЗ-РА – 2 бр.-13,33%

 Обща стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова
помощ – 152 847 лв. – 20,39%



Подмярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и

подобряване дейността на съществуващи хранително-

преработвателни предприятия чрез:

 внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и

подобряване на използването им, и/или;

 внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;

 подобряване на безопасността и хигиенните условия на

производство и труд, и/или ;

 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната

проследяемост, и/или

 подобряване на възможностите за производство на биологични

храни чрез преработка на първични земеделски биологични

продукти.

 Общ бюджет по мярката: 200 000 лв.

 Обявена и проведена процедура за прием на проектни предложения №

BG06RDNP001-19.012 в ИСУН 2020 – 2018 г.

 Брой подадени проекти – 3 бр.

 Брой одобрени от МИГ проекти – 1 бр.

 Обща стойност на проекта – 83 200 лв.

 Обща стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова стойност по

проектите – 41 600 лв

 Брой сключени договори с ДФЗ-РА – 0 бр.

 Обща стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова

помощ – 0 лв

 Обявена и проведена процедура за прием на проектни предложения №

BG06RDNP001-19.012 в ИСУН 2020 – 2019 г.

 Брой подадени проекти – 1 бр.

 Брой одобрени от МИГ проекти – 1 бр.

 Обща стойност на проекта – 62 755 лв.

 Обща стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова стойност по

проектите – 31 377,лв

 Общ брой одобрени от МИГ проекти – 2 бр.

 Одобрена от МИГ обща сума – 72 977 лв. – 36,49 %

 Брой сключени договори с ДФЗ-РА – 0 бр.- 0%

 Обща стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова

помощ – 0 лв. – 0%



Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

 Мярката подпомага неземеделски
микропредприятия за инвестиции за създаване
или развитие на неземеделски дейности.

 Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности,
включително на производства, за развитието на
конкурентоспособността на селския район;

 Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се
подпомогне създаването на заетост и да се
благоприятства диверсификацията на неземеделските
дейности;

 Подобряване достъпа до услуги за населението от
селския район.

 Общ бюджет по мярката: 683 000 лв.

 Обявена и проведена процедура за прием на
проектни предложения № BG06RDNP001-19.264
в ИСУН 2020.

 Брой подадени проекти – 6 бр.,

 Обща стойност на проектите – 833 588 лв.

 Брой одобрени от МИГ проекти – 5 бр.

 Обща стойност на одобрената от МИГ
безвъзмездна финансова стойност по проектите
– 583 512 лв.- 85,43 %

 Брой сключени договори с ДФЗ-РА – 0 бр.-0%

 Обща стойност на сключените договори за
безвъзмездна финансова помощ 0 лв. – 0 %



Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура

 Подкрепата е за инвестиции за създаване на основни услуги, отнасящи се

до едно селище или група от населени места и
свързаното с това обезпечаване/ рехабилитация на
сгради за предоставяне на услуги. Дейността следва да
отговаря на приоритетите на Плана за развитие на
съответната община за периода 2014-2020г.;

 Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в:  

 обществени сгради с образователно, историческо, културно и 
спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени 
площи, улици, тротоари;

 площади и улично осветление в населените места на 
територията на МИГ;

 Подкрепата е за инвестиции в малка по размер 
инфраструктура, която създава основни услуги на 
населението. Тя е основен фактор за осигуряване на базови
услуги на населението в населените места. 

 Общ бюджет по мяркятя 1 150 000 лв.

 Обявена и проведена процедура за прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.0003 в ИСУН 2020 – 2018 г.

 Брой подадени проекти – 5 бр.,
 Брой одобрени от МИГ проекти – 5 бр. – 100%
 Обща стойност на проектите 967 347 лв.
 Обща стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова стойност

по проектите – 967 347 лв.- 84,11 %
 Брой сключени договори с ДФЗ-РА – 1 бр.
 Обща стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова

помощ – 137 255 лв. – 11,94 %
 Обявена и проведена процедура за прием на проектни предложения №

BG06RDNP001-19.0289 в ИСУН 2020 – 2019 г.
 Брой подадени проекти – 1 бр.,
 Брой одобрени от МИГ проекти – 1 бр.
 Обща стойност на проекта 182 250 лв.
 Обща стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова стойност

по проектите – 182 250 лв.
 Брой сключени договори с ДФЗ-РА – 0 бр.
 Обща стойност на одобрените от МИГ проекти за безвъзмездна

финансова помощ – 137 255 лв. – 11,94 %
 Общо одобрени от МИГ проекти – 6 бр.
 Общо одобрена сума от МИГ – 1 149 597 лв. – 99,97%
 Сключени договори с ДФЗ проекти – 1 бр.
 Стойност на договори с ДФЗ – 137 255 лв. – 11,94%



Подмярка 19.7.6. Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното

наследство в територият

 Целта на подмярката е да посрещне нуждите на
местните общности за съхраняване и
популяризиране на местната идентичност
посредством културното и природно наследство.
Важна цел на мярката е да създаде условия за
опознаването и оценяването на собствената
територия, което е предпоставка за постигането на
устойчива общност в дългосрочен план.

 В обхвата на тази подмярка се предоставя
безвъзмездна финансова помощ за материални и
нематериални инвестиции и дейности за
възстановяване, съхранение и популяризиране на
културните традиции и идентичност на селския
район и опазване и популяризиране на
природните дадености и богатство от територията
на МИГ.

 По мярката ще се финансират същинските
дейности за поддържане и развитие на
културното и природно наследство - празници,
фестивали, развитие на информационно-
комуникационни умения между поколенията в
общността, възстановяване на традиционни
костюми и носии, осигуряване на инструменти,
оборудване, реквизити, обзавеждане и др.,
подпомагащи културната дейност.

 Общ бюджет по мярката: 150 000 лв.

 Обявяването и провеждането на процедура за
прием на проектни предложения е публикувана
за обществено обсъждане в ИСУН 2020

 Обявата за прием ще е с два индикативни срока
за прием 2019 и 2020 г.

Този документ е издаден в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № РД 50-153 от 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия 
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Информация за изпълнение на Стратегията към месец декември 2019 г.
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Подмерки по СВОМР

по СВОМР от МИГ от ДФЗ-РА

 Общо подадени към МИТ 
проекти – 31 бр.

 Общо одобрени от МИГ 
проекти – 28 бр.

 Неодобрени от МИТ проекти -
3 бр.

 Обща сума на одобрените от 
МИГ проекти – 3 694 124 лв.

 Обща сума на БФП от МИГ – 2 
555 520 лв.

 Общо сключени от ДФЗ-РА 
договори – 3 бр.

 Обща сума на БФП по 
договори с ДФЗ-РА– 290 103 
лв.

Този документ е издаден в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № РД 50-153 от 21.10.2016 г. за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Мярка 19.2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, подкрепена 
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