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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

БФП – безвъзмездна финансова помощ. 

ВОМР –Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие” 

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

ИСУН - информационна система за управление и наблюдение  

МИГ  – Местна Инициативна група  

МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите 

ОС – Общо събрание 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УС - Управителен съвет 

УО – Управителен орган 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Заинтересованите лица от Стратегията за ВОМР на територията на МИГ, които се включиха 

активно в процеса на реализирането й са:  

 

А) Представители на публичните власти и институции:  

(1) членовете на общинската администрация от община Тервел и община Крушари, както и 

кметовете на населените места в тях; 

 

Б) Представители на нестопански сектор:  

(2) представители на читалищата и читалищните настоятелства;  

(3) граждански организации, асоциации, сдружения и фондации, включително училищни 

настоятелства;  

(4) граждани - педагози /работещи с деца/ 

 

В) Представители на стопанския сектор: 

 (5) земеделски производители – растениевъди и животновъди, и преработващи земеделска 

продукция;  

 (6) микро, малки и средни предприятия извън земеделието за производство, услуги и туризъм.  

 

През отчетния период, експертите на  МИГ, осъществяваха  постоянна комуникация и 

координация със заинтересуваните лица на територията, чрез провеждане на информационни 

срещи на който се обсъждаха нуждите на лицата и възможностите да кандидатстват с проекти. 

Даваха се подробни указания по мерките, както и препоръки за предварително предприемане на 

действия свързани с подготовка на документи за кандидатстване.  

 

Въздействието от проведените мероприятия през отчетния период, доведе до 8 бр.  

подадените и 7 бр. одобрени от МИГ проекти по Три от подмерките -7.2- 1 бр. , 6.4.-6 бр.  и 

4.2.- 1 бр. 

 

Общата стойност на проектите подадени през 2019 г. – 1 099 254,77 лв. 

Общата стойност на БФП заявена по проектите подадени през 2019 г. – 811 602,24 лв. 

 

Общата стойност на одобрените от МИГ проекти подадени през 2019 г. – 1 078 593,12 лв. 

Общата стойност на БФП одобрена от МИГ през 2019 г. – 797 139,02 лв. 

 

Обща стойност на допустимите разходи по сключени договори с ДФЗ  през 2019 г. – 442 

950,03 лв. 

Обща стойност на БФП по сключените договори с ДФЗ  през 2019 г. – 290 102,63 лв. 
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Сравнителна таблица за предприети действия към изпълнение на заложените индикатори в 

СВОМР с натрупване. 

 

Индикатори Мерни 

единици 

Стойности 

по СВОМР 

Постигнати 

индикатори  

% 

изпълнение 

Общо одобрени 

публични разходи от 

МИГ  

Лева 2 933 000 2 555 520 87,13% 

Подадени проекти към 

ДФЗ 

Бр. 54 28 51,85% 

Сключени договори с 

ДФЗ 

Бр. 54 3 5,55% 

 

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива; 

 През отчетния период, работата на Екипа бе насочена към утвърждаването на толерантни 

и недискриминационни условия и отношения между всички заинтересовани страни и 

потенциални бенефициенти по всички мерките.  

 През предходния отчетен период 2018 г. по подмярка 7.2 са подадени и одобрени проекти 

насочени към основните потребности на уязвимите групи на територията на МИГ Тервел-

Крушари, към които е адресиран проекта  обхващат: 

 деца и младежи, живеещи в риск и/или бедност, за които да бъде подобрен достъп до 

образователни, спортни, културни и развлекателни услуги и дейности,  извънкласни занимания;  

 представители на ромския етнос:  

 Проектите  са насочени едновременно към промяна на общественото мнение към ромите 

и към социализацията на техните семейства чрез възстановяване и подобряване на 

образователната и спортна инфраструктура. 

Основните трудности и проблеми, пред които са изправени представителите на уязвимите групи 

са: 

 ниско образование и/или ниска квалификация на членовете от домакинството в 

трудоспособна възраст; 

  безработица, недостатъчна или нископлатена заетост;  

 ограничен достъп до публични (вкл. образователни) и социални услуги; нарастваща 

изолация и неспособност за пълноценно участие в живота на общността.   

 Подобряването на образователната спортна инфраструктура ще допринесе за насърчаване 

на образованието, развитие на детско-юношеския спорт и възпитание. Ще се създадат 

предпоставки водещи до осигуряване хармонична жизнена среда на подрастващото поколение, 

динамично развитие и подобряване качеството на живот в региона.  

 Друг подаден проект предвижда изпълнение на строително монтажни работи за 

реконструкция на сграда за социални дейности в с.Безмер, общ.Тервел и доставка на 

технологично кухненско оборудване. Ще се достави и автомобил за разнос на готова кулинарна 

продукция. Чрез инвестицията по проекта в сградата ще се обособят кухненски блок, дневен 

център с трапезария за възрастни и дневен център с трапезария за деца. Обновената сграда ще 

бъде място за предлагане на две общински социални услуги - обществена трапезария и дневен 

център .Двете социални услуги са с местен характер и са включени в обхвата на социалните 

услуги, регламентирани в Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. 

По мерките от приоритет 2 се насърчава реализирането на проекти в обекти, които обслужват 

предимно лица от малцинствените групи, или в населени места с над 20% население от 

малцинствени групи. 
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5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

 

Стратегическа цел: 

«Партньорство за използване на потенциала на територията на МИГ Тервел и Крушари 

като двигател за местния бизнес и подобряване на живота в общността» 

Приоритетни направления:  

 

Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и 

разнообразяване на икономическите дейности 

Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти  

Специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на бизнеса на 

територията  

Основната работа през отчетния период по отношение на приоритет 1, бе насърчаване на 

местния бизнес за разработване и подаване на проекти свързани със: 

 създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности. 

 стимулиране на частния бизнес на територията за развитие на жизнеспособни и високо-

адаптивни микро и малки предприятия;  

 съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни и 

екологично-чисти производства;  

 създаване на условия и подпомагане на подобряването и/или възникването на нови 

конкурентни услуги;  

 създаване на атрактивни възможности за заетост и доходи, особено за младите образовани 

хора;  

 подпомагане на земеделско производство в малките и средни стопанства, чрез поставянето 

му на нова модерна материално-приложна основа с по-добър маркетинг и пазари за реализация 

на продукцията.  

 

В тази връзка са и подадените и одобрени проекти по: 

 

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

1.  „Повишаване на конкурентоспособността на „Джамбо - Л” ЕООД, произвеждащо плодови 

сокове от собствена суровина” 

2. „По-конкурентно производство на качествени зеленчукови подправки“ 

 

Подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства” 

 

1. „Механизиране на процесите по доене“ 

2. „Модернизиране на процесите по доене и поддържане на пасището във фермата на 

земеделски стопанин Венцислав Вълчев” 

3. „Изграждане на склад за съхранение на пчелни продукти и модернизиране на процесите по 

добив на пчелен мед в стопанството на Георги Бохоров“ 

4. „Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни материали и закупуване 

на ехограф“ 

5. „Закупуване на машина за косене на лавандула“ 

6. „Закупуване на прикачен комбайн за лавандула“ 

7. "Създаване на 33.700 дка. трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска 

техника" 
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8. „Закупуване на земеделска техника за обработка на насаждения от лавандула“ 

9. „Инвестиционен проект за закупуване на земеделска техника и инвентар“ 

10. „Инвестиционен проект за закупуване на земеделска техника и инвентар“ 

11. „Закупуване на земеделска техника за обработка и прибиране на лавандула“ 

12. „Закупуване на оборудване за кравеферма“ 

13. „Инвестиции в стопанството за покупка на прикачен инвентар за обработка и реколтиране 

на лавандула“ 

14. "Подобряване конкурентноспособността на ЗП Иван Веселинов Иванов" 

15. „Закупуване на прикачен комбайн за лавандула“ 

 

За постигане на заложените цели насочени към насърчаване на местния бизнес за създаване на 

заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности са подадени и одобрени 17 

проектни предложения, като 4 бр. са в сектор животновъдство и пчеларство,10 бр. са в сектор 

етерично маслени култури приоритетни области и 3 бр. в зърно и зеленчуко производството. 

 

Одобрена от МИГ – БФП по подадени проекти: 

По подмярка 4.2 – 72977,50 – 36,5 % от сумата по одобрената за подмярката в Стратегията. 

По подмярка 4.1 – 749433,49 – 99,93% от по одобрената за подмярката в Стратегията. 

По подмярка 6.4 – 583311,02 – 85,45% от по одобрената за подмярката в Стратегията. 

По 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. 

Извършени дейности и постигнати резултати към 31.12.2019 г. 

 

 Обявена и проведена процедура за прием на проектни предложения № 

76 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% 
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 Обща  стойност на сключените договори  за безвъзмездна финансова помощ – 152 

847 лв.  – 20,39%  
 

По Подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка и 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. 
 

 Извършени дейности и постигнати резултати към 31.12.2019 г. 

 

 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 – 

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% 
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По 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. 

 Извършени дейности и постигнати резултати към 31.12.2019 г. 

 

 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.  – 

 

 

 

Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на живот. 

 

Специфична цел 2.1: Подобряване на средата и достъпа до услуги за населението в населените 

места ; 

Специфична цел 2.2: Оползотворяване на местните традиции и наследство за постигане на 

устойчиви общности  

През отчетния период, по отношение на Приоритет 2 «Развитие на благоприятна жизнена среда 

за социално приобщаване и общо подобряване на качеството на живот“, се проведе Втори прием 

на проекти по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура.  

Подадено  и одобрено е 1 проектно предложение „Реконструкция на пешеходна зона на с. 

Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с. Крушари“ 

 

По подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура.  

 

 Подкрепите 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:   
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 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. 
 

 Извършени дейности и постигнати резултати към 31.12.2019 г. 

 

 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% 

 

 

 По подмярка 7.2 са одобрени от МИГ общо проекти на стойност – 1 149 597лв.  или  99,97% 

от по Стратегията; 

 През декември месец 2019 г. стартира и процедура за прием на проектни предложения по 

подмярка 19.7.6 от Стратегията, който прием приключва на 09.03.2020 г. 

В резултат на проведените приеми и оценителни сесии от МИГ към края на 2019 г. са изпълнени 

действия за постигане на заложените цели и приоритети в Стратегията, както следва: 
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Приоритет и специфични 

цели 

Общо за периода 

на стратегията 

Общо с 

натрупване 

лева % лева % 

Приоритет 1: Насърчаване на местния 

бизнес за създаване на заетост, доходи и 

разнообразяване на икономическите дейности  

1 633 000 55,7 1 405 922,84 47,93 

Спец

ифична цел 

1.1: 

Повишаване на 

конкурентноспособността на 

местното земеделие и добавяне на 

стойност при местните 

селскостопански продукти 

950 000 32,4 822410,92 28,04 

Мярка 4.1. и Мярка 4.2. 

Спец

ифична цел 

1.2: 

Подкрепа на 

предприемачеството за 

разнообразяване на бизнеса на 

територията 
683 000 23,3 583511,92 19,90 

Мярка 6.4. 

Приоритет 2: Развитие на благоприятна 

жизнена среда за социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на живот 

1 300 000 44,3 1 149 596,61 39,20 

Спец

ифична цел 

2.1: 

Подобряване на средата на живот 

и достъпа до услуги за населението 

в населените места 1 150 000 39,2 1 149 596,61 39,20 

Мярка 7.2. 

Спец

ифична цел 

2.2: 

Оползотворяване на местните 

традиции и наследство за постигане 

на устойчиви общности 150 000 5,1 0 0 

Мярка 19.7.6. 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ  
2 933 000 100 2555,519,45 87,13 
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6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от 

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащане

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

Подмярка 4.1. 

Подкрепа за инвестиции 

в земеделски 

стопанства

20 0 15 0 15 0 15 2 2 2 2 10 0 0 0

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти

4 1 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности

8 6 6 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Подмярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура

8 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 12,5 0 0 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното наследство

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 48 8 31 7 28 7 28 3 3 3 3 22,5 0 0 0

Брой договори с 

изплатена субсидия 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 

заявления от МИГ

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 

договори с кандидати
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ

Заявен общ размер 

на разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Интензитет на 

заявената 

помощ, %

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

Подмярка 4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски стопанства

0 0 0,00 0 0 0 0 305694,77 152847,37 0

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански 

продукти

62755 31377,5 50,00 62755 31377,5 62755 31377,5 0 0 0

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности

854250,11 597975,08 70,00 833588,46 583511,92 833588,46 583511,92 0 0 0

Подмярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура

182249,66 182249,66 100,00 182249,66 182249,66 182249,66 182249,66 137255,26 137255,26 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и природното 

наследство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 1099254,77 811602,237 73,83% 1078593,12 797139,082 1078593,12 797139,082 442950,03 290102,63 0
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

 

ОСТАТЪК

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус 

колона 10

колона 10 

разделена 

на колона 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР)

Подмярка 4.1. Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства
750000 1565002,06 749433,49 1565002,06 749433,49 1565002,1 749433,49 305694,77 152847,37 2 597152,63 20,38 0

Подмярка 4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

200000 300568,32 150284,19 145955 72977,5 145955 72977,5 0 0 0 200000 0,00 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности
683000 854250,11 597975,077 833588,46 583511,922 833588,46 583511,92 0 0 0 683000 0,00 0

Подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура

1150000 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,6 1149596,6 137255,26 137255,26 1 1012744,74 10,56 0

Подмярка 19.7.6. Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство

150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0,00 0

Общо: 2933000 3869417,1 2647289,367 3694142,13 2555519,522 3694142,1 2555519,5 442950,03 290102,63 3 2642897,37 9,89 0

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ

Сключени 

договори

Изплатена 

субсидия
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел за периода 

2014 – 2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащане

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Приоритет 1: Насърчаване на 

местния бизнес за създаване на 

заетост, доходи и разнообразяване 

на икономическите дейности

24 7 25 6 22 6 22 2 2 2 2 8,33 0 0 0

Приоритет 2: Развитие на 

благоприятна жизнена среда за 

социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на 

живот

24 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 4,17 0 0 0

Общо: 48 8 31 7 28 7 28 3 3 3 3 6,25 0 0 0

Брой договори с 

изплатена субсидия 

ПРИОРИТЕТИ

Брой регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 

заявления от МИГ

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 

договори с кандидати
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

 
 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ

Интензитет 

на заявената 

помощ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за 

създаване на заетост, доходи и разнообразяване 

на икономическите дейности

917005,11 629352,577 68,63 896343,46 614889,422 896343,46 614889,422 305694,77 152847,37 0

Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена 

среда за социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на живот

182249,66 182249,66 100 182249,66 182249,66 182249,66 182249,66 137255,26 137255,26 0

Общо: 1099254,77 811602,237 168,6313053 1078593,12 797139,082 1078593,1 797139,08 442950,03 290102,63 0

ОСТАТЪ

К

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус 

колона 11

колона 11 

разделена 

на колона 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приоритет 1: Насърчаване на 

местния бизнес за създаване на 

заетост, доходи и разнообразяване 

на икономическите дейности

1633000 2719820,49 1497692,76 2544545,52 1405922,91 2544545,52 1405922,91 305694,77 152847,37 2 1480152,63 0,91 0

Приоритет 2: Развитие на 

благоприятна жизнена среда за 

социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на 

живот

1300000 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 137255,26 137255,26 1 1162744,74 0,89 0

Общо: 2933000 3869417,1 2647289,4 3694142,1 2555519,5 3694142,1 2555519,5 442950,03 290102,63 3 2642897,4 1,80 0

Изплатена 

субсидия
ПРИОРИТЕТИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ

Сключени 

договори
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Таблица 11:Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

 
 

 

 

 

 

Цел за периода 

2014 – 2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащане

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ

МИГ 0

Публичен орган/община 8 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 12,5 0 0 0

НПО 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

други

ЧАСТНИ

Малко или средно 

предприятие

Микропредприятие(Моля

, отбележете и 

юридическата форма)

32

Физическо лице 0 13 0 12 0 12 1 1 1 1 3,13 0 0 0

ЕТ

Лице, регистрирано по 

ТЗ

ООД 2 7 4 5 4 5

ЕООД 2 5 3 5 3 5 1 1 1 1 3,13 0 0 0

Друго(ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 48 5 31 8 28 8 28 3 3 3 3 6,25 0 0 0

ОБЩО: 48 5 31 8 28 8 28 3 3 3 3 6,25 0 0 0

Брой договори с 

изплатена субсидия 
ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 

заявления от МИГ

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 

договори с кандидати
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в 

лева 

 

 

 

 

ОСТАТЪК
Процент на 

одобрение

колона 2 

минус 

колона 11

колона 11 

разделена 

на колона 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ 1300000 1149596,6 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,6 1149596,61 137255,26 137255,26 1 1162744,74 10,56 0

МИГ

Публичен орган/община 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 137255,26 137255,26 1

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0

други

ЧАСТНИ

Малко или средно предприятие

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и юридическата 

форма)

1633000 2719820,5 1497692,76 2544545,52 1405922,91 2544545,5 1405922,91 305694,77 152847,37 2 1480152,63 9,36 0

Физическо лице 1261862,23 597863,62 1170003,91 551934,43 1170003,91 551934,43 159900 79950 1

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ-

ООД
1054943,88 667559,747 971527,23 621719,092 971527,23 621719,092 145794,77 72897,37 1

Лице, регистрирано по ТЗ-

ЕООД
403014,38 232269,39 403014,38 232269,39 403014,38 232269,39 0 0

Друго(ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 2933000 3869417,1 2647289,37 3694142,13 2555519,52 3694142,1 2555519,52 442950,03 290102,63 3 2642897,37 19,918 0

ОБЩО: 2933000 3869417,1 2647289,37 3694142,13 2555519,52 3694142,1 2555519,52 442950,03 290102,63 3 2642897,37 19,92 0

Изплатена 

субсидия

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период

Заявен 

общ размер 

на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Заявен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ

Сключени 

договори
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

 

 

Одобрена

субсидия 

от 

УО/ДФЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подмярка 4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

А И К 2000 ООД (ЕИК: 124507479)

ПО-КОНКУРЕНТНО 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАЧЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ 

ПОДПРАВКИ

62755 31377,5 50,00% 62755 31377,5 НП НП 62755 31377,5 0 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности

Групова практика за първична медицинска 

помощ по дентална медицина Дент експерт 

ООД

„Развитие и подкрепа в сферата 

на денталната медицина на 

територията на МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ“

268845,14 188191,598 70% 268845,14 188191,598 НП НП 268845,14 188191,598 0 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
БРАТЯ РАЙЧЕВИ ООД

Ивестиции в оборудване и 

обзавеждане на ресторант 

„Приятели” за по-добра 

конкуренция и улеснен достъп за 

населението от община Тервел

29969,16 20978,412 70% 29969,16 20978,412 НП НП 29969,16 20978,412 0 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
ПЕНЕВ КАР ЕООД

Закупуване на оборудване за 

автосервиз
118183 82728,1 70% 118183 82728,1 НП НП 118183 82728,1 0 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
ДЖЕБЕДЖИ 60 ООД

Изграждане на склад и магазин за 

строителни материали
380963,16 266674,212 70% 380963,16 266674,212 НП НП 380963,16 266674,212 0 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
"Братя Кондови 2019" ЕООД

Развитие и оборудване на 

градински център "Братя Кондови 

2019" ЕООД

35628 24939,6 70% 35628 24939,6 НП НП 35628 24939,6 0 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
"Крис - 93" ООД

„Повишаване на 

конкурентоспособността на „Крис- 

93 ООД чрез въвеждане на 

съвременни информационни и 

комуникационни технологии  в 

управлението и   услугите”

20661,65 14463,155 70% 0 0 НП НП 0 0 0 0 0

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура

ОБЩИНА КРУШАРИ

Реконструкция на пешеходна зона 

на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, 

по плана на с. Крушари

182249,66 182249,66 100,00% 182249,66 182249,66 НП НП 182249,66 182249,66 0 0 0

Общо: 1099254,77 811602,237 1078593,1 797139,082 0 0 1078593,1 797139,08 0 0 0

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление

Мотив за 

отхвърляне

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ Име на кандидата/ получателя Име на проекта

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

% на 

заявената 

помощ



20 

 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

През отчетния период се разработиха указания и образци на документи за кандидатстване за 

три от подмерките: 

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, които са одобрени от УС. Указанията и образците на 

документи за дадена мярка са  публикуват на електронната страница на МИГ. За тази подмярка 

се актуализираха насоките за кандидатстване съгласно указанията на УО. 

Подмярка 6.4  Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Подмярка 19.7.6  Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследствоЗа всяка следваща година, не по-късно от 30 ноември на 

предходната година УС на МИГ одобрява и публикува на интернет страницата на МИГ 

индикативен график за приемите по всички мерки от стратегията за ВОМР, за които има наличен 

бюджет.  

В тази връзка Управителният съвет на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 06.03.2019 

г.  е гласувал актуализация на индикативния график за 2019 г.  

 

 

 

С Решение на УС на МИГ Тервел-Крушари взето на  заседание от 10.10.2019 г. е направена  

актуализация на индикативния график за   приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през 
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2019-2020 г. Актуализирането на графика е наложена от промяна в изискванията на ЦКЗ и и  

удължените срокове за прием по подмярка 6.4 и подмярка 7.2. 

 

 

В изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма, са проведени следните приеми през 

2019 г.; 

1) Прием на проектни предложения по Подмярка 4.2- Втори прием 2019 г. 

 

 На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 

17.12.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за 

ВОМР,  МИГ Тервел-Крушари”, Публикува Обявява за Втори прием на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.012    

по Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг  

на селскостопански продукти” в ИСУН.   

 През Втори прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.012   е 

постъпило 1 проектно предложение с №  BG06RDNP001-19.012-0004: „По-конкурентно 

производство на качествени зеленчукови подправки”  Кандидат А И К 2000 ООД с Булстат 

124507479 

 Оценителната комисия е назначена  със Заповед № 13 / 05.02.2019 на председателя на УС на 

МИГ Тервел-Крушари .  

 Проведена е Оценителна сесия BG06RDNP001-19.012-S2, Извършени са ОАСД и ТФО на 

подадения проект. Изготвен е окончателен доклад от работата на КППП, като същият е одобрен от 

УС. 

 Одобрени за финансиране проекти са: 

 

01/01-

07/01

08/01-

14/01

15/01-

21/01

22/01-

/28.01

29/01-

04/02

05/02-

11/02

12/02-

18/02

19/02-

25/04

26/02-

04/03

05/03-

11/03

12/03-

18/03

19/03-

25/03

26/03-

01/04

02/04-

08/04

9/04-

15/04

16/04-

22/04

23/04-

/29.04

30/04-

06/05

07/05-

13/05

14/05-

20/05

21/05-

27/05

28/05-

03/06

04/06-

10/06

11/06-

17/06

18/06-

24/06

25/06-

01/07

02/07-

08/07

09/07-

15/07

16/07-

22/07

23/07-

29/07

30/07-

05/08

06/08-

12/08

13/08-

19/08

20/08-

26/08

27/08-

02/09

03/09-

09/09

10/09-

16/09

17/09-

23/09

24/09-

30/09

01/10-

07/10

08/10-

14/10

15/10-

21/10

22/10-

28/10

29/10-

04/11

05/11-

11/11

12/11-

18/11

19/11-

25/11

26/11-

02/12

03/12-

09/12

10/12-

16/12

17/12-

23/12

24/12-

30/12

02.01.2020-09.02.2020

99 488,08 лв.

20.12.2019-06.03.2020

150000,00 лв.
27.04.2020-17.06.2020

09.3.2020 - 30.04.2020

127 022,00 лв

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура

Подмярка  19.7.6. Подкрепа  за поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство в територията

03.09.2020-13.10.2020

Декември

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства

Подмярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на земеделски продукти

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности

Юни ЮлиАприл Май 

15.12.2019 - 28.02.2020

Август Септември Октомври Ноември

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари през календарната 2020 г.

МЯРКА ОТ ПРСР 2014-2020 г.

Януари Февруари Март
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№ НА 

ПРОЕКТА/О

ЦЕНИТЕЛН

А СЕСИЯ 

ИМЕ НА 

ПРОЕКТА 

ИМЕ НА 

КАНДИДА

ТА 

ПРЕДМЕТ 

НА 

ИНВЕСТИЦ

ИЯТА 

СТОЙНОТ  

НА 

ПРОЕКТА 

ОДОБРЕН

А 

СУБСИДИ

Я 

КЛАС

ИРАН

Е-

ТОЧК

И 

РЕШЕН

ИЕ НА 

МИГ 

1 

BG06RDNP0

01-19.012-

0004/BG06R

DNP001-

19.012-S2 

ПО-

КОНКУРЕН

ТНО 

ПРОИЗВОДС

ТВО НА 

КАЧЕСТВЕН

И 

ЗЕЛЕНЧУКО

ВИ 

ПОДПРАВК

И 

А И К 2000 

ООД 

Закупуване на 

машина за 

хомогенизиран

е на подправки, 

оборудване на 

хладилна 

камера. 

62755.00 лв. 31 377.50 

оценен  

с 30 

точки 

Одобрен 

за 

финанси

ране 

 

Общият одобрен бюджет  по подмярка 4.2 е в размер на 200 000,00 лв БФП; 

В резултат на  проведената Процедура за първи и Втори прием на проектни предложения 

по подмярка 4.2, общата  стойност на одобрената от МИГ сума за субсидия е в размер на 

72 977,50 лв.  

Остатъчен ресурс за финансиране по подмярка 4.2 – 127 022,50 лв. по Подмярка 4.2 

 

2) Прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 

 

1. На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 

22.03.2019г.  , и Заповед №14 от 22.03.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”, публикува 

Обявява за прием на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-19-

264, по Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 

 Изготвени и утвърдени са Указания за прием на проекти по подмярката, образци за 

попълване при кандидатстване, за информация и изпълнение; 

 Изготвена е методика за оценка на проектните предложения; 

 На 24.04.2019 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на 

процедурата; 

 На 10.06.2019 г. е проведено Заседание на УС на МИГ Тервел – Крушари, и е издадена 

Заповед №19 от 11.06.2019 г. с която  на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 

2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове за периода 2014 - 2020 г., е взето Решение за удължаване срока с 30 дни за прием 

на проекти по Процедура BG06RDNP001-19.264 подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ на МИГ Тервел – Крушари. С взетото Решение срокът за първи 

прием 14.06.2019 г. 17:30 часа се удължава до 14.07.2019г. 

Мотивите за удължаване на срока за прием, е липса на подадени проектни предложения по 

процедурата, което ще осигури по-дълъг период за подготовка на проектите. 

В регламентирания срок от 03.05.2019г. до 14.07.2019 г. 17: 30 часа) са регистрирани 6 

(шест) проектни предложения: 
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Номер на ПП Наименование 

Кандидат 

Име 

Булстат 

/ЕИК/ 

ЕГН 

Идентифи 

катор 

BG06RDNP001-

19.264-0001 

„Развитие и подкрепа в 

сферата на денталната 

медицина на територията 

на МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ“ 

Групова 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ по 

дентална 

медицина 

Дент експерт 

ООД ЕИК 124718540 

BG06RDNP001-

19.264-0002 

Ивестиции в оборудване 

и обзавеждане на 

ресторант „Приятели” за 

по-добра конкуренция и 

улеснен достъп за 

населението от община 

Тервел 

БРАТЯ 

РАЙЧЕВИ 

ООД ЕИК 124702365 

BG06RDNP001-

19.264-0003 

Закупуване на 

оборудване за автосервиз 

ПЕНЕВ КАР 

ЕООД ЕИК 200251741 

BG06RDNP001-

19.264-0004 

Изграждане на склад и 

магазин за строителни 

материали 

ДЖЕБЕДЖИ 

60 ООД ЕИК 201937162 

BG06RDNP001-

19.264-0005 

Развитие и оборудване 

на градински център 

"Братя Кондови 2019" 

ЕООД 

"Братя 

Кондови 2019" 

ЕООД ЕИК 205677876 

BG06RDNP001-

19.264-0006 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на „Крис- 93 ООД чрез 

въвеждане на съвременни 

информационни и 

комуникационни 

технологии  в 

управлението и   

услугите” 

"Крис - 93" 

ООД ЕИК 124703232 

 Оценителната комисия е назначена със Заповед №20/ 15.07.2019г на председателя на УС на 

МИГ Тервел-Крушари в изпълнение на Решение на Управителния съвет от 15 юли 2019 г. 

Извършени са ОАСД и ТФО на подадените проекти. Изготвен е окончателен доклад от 

работата на КППП, като същият е одобрен от УС. 

Одобрени за финансиране проекти са 5 от общо 6 подадени проектни предложения: 
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№ 

Стату

с 

Одобрен

о БФП 

(лв.) Процедура 

Номер 

на ПП Наименование Кандидат 

1 Одобр

ено 

24 939,60 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

Под мярка 6.4. 

"Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности" 

BG06RDN

P001-

19.264-

0005 

Развитие 

и оборудване 

на градински 

център "Братя 

К... 

"

Братя 

Кондов

и 2019" 

ЕООД 

2 Одобр

ено 

266674,21 МИГ 

ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

Под мярка 6.4. 

"Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности" 

BG06RDN

P001-

19.264-

0004 

Изгражд

ане на склад и 

магазин за 

строителни 

материали. 

ДЖЕБ

ЕДЖИ 

60 ООД 

3 Одобр

ено 

188 191,60 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

Под мярка 6.4. 

"Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности" 

BG06RDN

P001-

19.264-

0001 

„Развити

е и подкрепа в 

сферата на 

денталната 

медицина. 

Г

рупова 

практи

ка за 

първич

на 

медици

нска 

помощ 

по 

дентал

на 

медици

на Дент 

експерт 

ООД 

4 Одобр

ено 

20 978,41 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ Под 

мярка 6.4. 

"Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности" 

BG06RDN

P001-

19.264-

0002 

Инвести

ции в 

оборудване и 

обзавеждане 

на ресторант ... 

Б

РАТЯ 

РАЙЧЕ

ВИ 

ООД 

5 Одобр

ено 

82 728,10 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

Под мярка 6.4. 

"Инвестиции в 

подкрепа на 

BG06RDN

P001-

19.264-

0003 

Закупува

не на 

оборудване за 

автосервиз 

П

ЕНЕВ 

КАР 

ЕООД 
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№ 

Стату

с 

Одобрен

о БФП 

(лв.) Процедура 

Номер 

на ПП Наименование Кандидат 

неземеделски 

дейности" 

 Отхвъ

рлено 

на 

ОАСД 

0,00 МИГ 

ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

Под мярка 6.4. 

"Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности" 

B

G06R

DNP00

1-

19.264

-0006 

„Повиша

ване на 

конкурентоспо

собността на 

„Крис- 93... 

"

Крис - 

93" 

ООД 

 

 

В резултат на проведената Оценителна сесия по Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – Първи прием и 

решението на КППП,  при спазване на Процедурата за оценка на проекти, се изготви 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения,  на стойност  в общ 

размер  583 511,92 лв. безвъзмездна финансова помощ, представляваща  70% от общата 

стойност на подадените проекти  833 588,46 лв.  

За Втори прием по Подмярка 6.4, с  Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок: 09.02. 2020г. 17:30 

часа, остатъчния ресурс е в размер на 99 488,08 лв. 

 

 

 

3) Прием на проектни предложения по Подмярка 7.2-Втори прием. 

2. На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 

31.05.2019г. , и Заповед №15 от 31.05.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. 

на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” публикува ОБЯВЯВА за прием на 

проекти  № BG06RDNP001-19-289 по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”   в ИСУН. Този прием е Втори 

за   подмярка 7.2 в рамките на одобрения по Стратегията финансов ресурс.  

 Изготвени и утвърдени са Указания за прием на проекти по подмярката, образци за 

попълване при кандидатстване, за информация и изпълнение; 

 Изготвена е методика за оценка на проектните предложения; 

 На 03.07.2019 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на 

процедурата; 

 

 На 02.09.2019 г. е проведено Заседание на УС на МИГ Тервел – Крушари, и е издадена 

Заповед № 20 от 02.09.2019 г. на Председателя на УС, с която  на основание чл.11, ал.5, т.2 
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от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., е взето Решение за удължаване срока 

за прием на проекти по Процедура BG06RDNP001-19.289 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 

С взетото Решение, крайният срокът за прием 08.09.2019 г. 17:30 часа се удължава с 30 

дни, или  до 09.10.2019г. 17:30 часа. 

 

Мотивите за удължаване на срока за прием, е липса на подадени проектни предложения 

по процедурата, което ще осигури по-дълъг период за подготовка на проектите. 

 В регламентирания срок от 09.07.2019г./ Краен срок: 08.09.2019г. 17:30 часа, е  

регистрирано 1 (едно) проектно предложение. BG06RDNP001-19.289-0001- Реконструкция 

на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с. Крушари” 

 

 Членове на КППП са определени със Заповед №21/10.10.2019. на председателя на УС на 

МИГ Тервел-Крушари, издадена  на основание взето Решение на Заседание на УС на 

10.10.2019 г.  

 В резултат на проведената оценителна сесия са изготвени протоколи от проведените 

заседания на КППП и Окончателен доклад.  

  Одобрен е за финансиране проект: 

Пореден 

номер  Статус  

Одобрено 

БФП 

(лв.)  Процедура  Номер на ПП  Наименование  Кандидат  

Дата на 

регистрация  

1 Одобрено 182 249,66 МИГ 

ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

Подмярка 

7.2 ” 

BG06RDNP001-

19.289-0001 

Реконструкция 

на пешеходна 

зона на с. 

Крушари - 

УП...  

ОБЩИНА 

КРУШАРИ 

07.10.2019 

16:31 

 

На базата проведената оценка и при спазване на Процедурата за оценка на проекти, 

Комисията изготви Списък на предложеното за финансиране проектно предложение 

(Приложение),  и безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена в общ 

размер на 182 249,66лв. представляваща  100% от общата стойност на проекта 182 

249,66лв. 

С проведенити процедури за прием по подмярка 7.2 през 2018 и 2019 г. се изчерпва 

финансовият ресурс одобрен за финансиране на проекти по подмярка 7.2. 

 

Постигнати резултати за 2019 г.: 

1. Подготвени и обявени Процедури за прием на проекти в изпълнение на СВОМР- 3 

бр. 

2. Проведени оценителни сесии по Процедури за прием на проекти в изпълнение на 

СВОМР- 3 бр. 

3. Одобрени от МИГ проектни предложения – 7 бр. 
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4. Одобрен от МИГ общ финансов ресурс по проектите през 2019  г. – 797 139,08 лв. 

 

По подмярка 4.2- 31377,50 лв. 

По подмярка 6.4-583511,92 лв. 

По подмярка 7.2- 182249,66 лв. 

5. Сключени договори с ДФЗ  

№ по 

ред/дата 

№ и дата Предмет Подмярка 

№ 

Бенефициент Стойност 

на 

проекта 

Стойност 

на БФП 

Срок 

1. от 

09.09.2019 

г. 

BG06RDNP001-

19.003-0001-

С01/2019 

Рехабилитация 

на част от ул. 

Черно мори“ и 

ул. „Изгрев“ с. 

Крушари. 

7.2 Община 

Крушари 

137255,26 

лв. 

137255,26 

лв. 

36 м 

2. от 

21.10.2019 

г. 

BG06RDNP001-

19.076-0005-

С01/2019 

„Модернизиране 

на кравеферма, 

включващо 

подмяна на 

покривни 

материали и 

закупуване на 

ехограф“ 

4.1 РАДИДА 

ООД (ЕИК: 

124531747) 

145794,77 

лв. 

72897,37 

лв. 

36 м  

3. от 

21.10.2019 

г. 

BG06RDNP001-

19.076-0011 –

С01/2019 

„Закупуване на 

земеделска 

техника за 

обработка на 

насаждения от 

лавандула“ 

 

 

4.1 ЗС МЕЛИХА 

АХМЕД 

ДЮКЯНДЖИ 

(ЕГН/ЕИК 

8202248019) 

159900,00 

лв. 

79950,00 

лв. 

24 м 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

През 2019 г. на територията на общините Тервел и Крушари са организирани и осигурени 

условия за провеждане на 6 бр. информационни семинари за популяризиране на възможностите 

за кандидатстване по подмерки от СВОМР предхождащи приемите и 4 бр. обучения.  

На информационните срещи присъстваха над 74 бр. заинтересовани лица, от публичните 

институции, представители на нестопански сектор – читалища, представители на стопанския 

сектор, а обучението е извършено на 51 бр.  потенциални кандидати. 

 

За популяризиране на СВОМР през отчетния период са проведени и следните 

мероприятия: 
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 Събитие Дата и 

час 

Място 

1.  Организиране на  

работни/информационни 

срещи/ семинари и други 

мероприятия (за най-малко 10 

участници) 

04.04.2019г. 

10.00 часа 

общ.Тервел, гр.Тервел 

– в сградата на общинска 

администрация ет.2 

2.  Организиране на  

работни/информационни 

срещи/ семинари и други 

мероприятия (за най-малко 10 

участници) 

05.04.2019г. 

10.00 часа 

общ. Крушари, с. Крушари - 

Заседателна зала на 

общинска администрация 

3.  Организиране на две 

еднодневни обучения, свързано 

с подготовката на проекти по 

СВОМР – зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко десет 

участници) 

11.04.2019г. 

10.00 часа 

 

общ. Тервел, гр.Тервел 

Х-л Алгара – градски парк 

4.  12.04.2019г. 

10.00 часа 

 

общ. Крушари, с. Телериг - 

Къща за гости " Хан Телериг 

5.  Работна/информационна 

среща 

 

10.12.2019 -

10.00 часа 

с.Безмер общ. Тервел 

Сградата на кметството  

6.  10.12.2019 -

14.00 часа 

с.Зърнево, общ.Тервел 

Сградата на кметството   

7.  Еднодневно обучение за 

потенциални кандидати по 

подмярка 19.7.6  от СВОМР 

11.12.2019-

10.00 часа 

общ.Тервел, гр.Тервел 

- в сградата на общинска 

администрация ет.2 

8.  Еднодневно обучение за 

потенциални кандидати по 

подмярка 19.7.6  от СВОМР 

12.12.2019г. 

10.00 часа 

общ. Крушари, с. Крушари 

Сградата на читалището 

9.  Работна/информационна 

среща 

 

13.12.2019г. 

10.00 часа 

с.Нова Камена общ. Тервел 

Сградата на кметството –  

10.  13.12.2019г. 

14.00 часа 

с.Жегларци общ. Тервел 

Сградата на кметството  

 

 

На присъстващите бяха раздадени информационни материали, предоставящи информация 

за мерките по СВОМР. Бяха разгледани добри практики от проекти, реализирани с финансовата 

подкрепа, както  на МИГ Тервел - Крушари през предходния програмен период, така и опит и 

практика на други Местни инициативни групи. По време на обученията, се обърна и 

индивидуално внимание на всеки един от потенциалните кандидати с цел спецификата на 

интересите им. 

Целта на  проведените обучения бе потенциалните заинтересовани кандидати бъдат 

обучени  за: 

 Как да разчитат заложените в процедурата и указанията за кандидатстване изисквания 

към бенефициента; 

 Как да планират и структурират своето проектно предложение вкл.: целеполагане, 

сформиране на екип, изготвяне на бюджет, план-график на дейностите, планиране на процедури 

за външно възлагане, 

няколко ключови; 

 Кои са допустимите дейности и разходи, които ще бъдат финансирани; 
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 Критериите за допустимост и оценяване на проектни предложения; 

 Приложимите нормативни и административни документи; 

 Как работи ИСУН 2020 - системата за електронно кандидатстване и управление на 

договори за безвъзмездна финансова помощ.  

-Кандидатстване в ИСУН 2020. 

-Създаване профил в системата. 

-Начин за попълване на електронен формуляр в системата -ИСУН 2020.  

-Прикачване на документи. 

-Подписване и подаване с електронен подпис на кандидата. 

За осигуряване на информираност и публичност на заинтересованите лица, системно на 

интернет страницата на МИГ се публикува информация относно, намеренията за  обявяване 

приеми, с цел осигуряване на публично обсъждане на Указанията за кандидатстване. 

Публикуваха си Обявите за прием,   и резултатите от оценките на подадените проектни 

предложения. Допълнително се извърши информиране в регионални печатни медии. 

Екипът на МИГ Тервел-Крушари консултира всички желаещи да кандидатстват, като им 

помага да се ориентират за какво могат да получат безвъзмездна финансова помощ и ги 

подпомага при изготвянето на проектните им предложения. За да извършва пълноценно тази 

консултантска помощ и тя да бъде оптимално полезна за потенциалните кандидати, предостави 

на всички заинтересовани лица изготвените материали, подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ при подготовката на заявления по подмерки 6.4, 7.2 и 19.7.6. 

Те представляват кратки писмени указания за първоначално ориентиране на кандидатите във 

възможностите за финансиране, на какви условия трябва да отговарят, правилата за 

кандидатстване и обвързващите изисквания към получилите безвъзмездна финансова помощ.  

Наред с провежданите приеми на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на земеделци и преработватели, МИГ Тервел-Крушари си е поставил за 

задача да подпомага не само получателите на помощ, но и всички работещи на територията 

земеделци. Много от занимаващите се със земеделие нямат специална подготовка, не използват 

услугите на агрономи, а разчитат на общи познания, придобити от живота им в среда от 

земеделски стопанства. За да се подпомогнат редовите земеделци, предостави изготвените 14 

бр. информационни материали - помагала за земеделеца, включващи технологични карти за 

отглеждане на земеделски култури и животни, и календар на земеделеца.  

 - технологични карти за  зърнени и технически култури (за пшеница, царевица, 

слънчоглед и рапица)   

- технологични  карти за етерично-маслени култури (за лавандула, маточина и бял равнец) 

- технологични карти за овощни насаждения (за ябълки, сливи и кайсии);  

- технология на отглеждане на животни (за овце, говеда и зайци);  

- календар на земеделеца с нормативно определени срокове за административни дейности. 

- Книжки - съкратен вариант на  СВОМР -  двуезична – на български и на английски 

езици; 

- Брошури  с представяне на частните мерки от СВОМР; 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

 

 В резултат на обявените приеми през периода на отчитане, са подготвени и подадени 

8бр. проекта, като одобрените са 7 бр. : 
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Одобрена

субсидия 

от 

УО/ДФЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подмярка 4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

А И К 2000 ООД (ЕИК: 124507479)

ПО-КОНКУРЕНТНО 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАЧЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ 

ПОДПРАВКИ

62755 31377,5 50,00% 62755 31377,5 НП НП 62755 31377,5 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности

Групова практика за първична медицинска 

помощ по дентална медицина Дент експерт 

ООД

„Развитие и подкрепа в сферата 

на денталната медицина на 

територията на МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ“

268845,14 188191,598 70% 268845,14 188191,598 НП НП 268845,14 188191,598 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
БРАТЯ РАЙЧЕВИ ООД

Ивестиции в оборудване и 

обзавеждане на ресторант 

„Приятели” за по-добра 

конкуренция и улеснен достъп за 

населението от община Тервел

29969,16 20978,412 70% 29969,16 20978,412 НП НП 29969,16 20978,412 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
ПЕНЕВ КАР ЕООД

Закупуване на оборудване за 

автосервиз
118183 82728,1 70% 118183 82728,1 НП НП 118183 82728,1 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
ДЖЕБЕДЖИ 60 ООД

Изграждане на склад и магазин за 

строителни материали
380963,16 266674,212 70% 380963,16 266674,212 НП НП 380963,16 266674,212 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
"Братя Кондови 2019" ЕООД

Развитие и оборудване на 

градински център "Братя Кондови 

2019" ЕООД

35628 24939,6 70% 35628 24939,6 НП НП 35628 24939,6 0 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
"Крис - 93" ООД

„Повишаване на 

конкурентоспособността на „Крис- 

93 ООД чрез въвеждане на 

съвременни информационни и 

комуникационни технологии  в 

управлението и   услугите”

20661,65 14463,155 70% 0 0 НП НП 0 0 0 0

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура

ОБЩИНА КРУШАРИ

Реконструкция на пешеходна зона 

на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, 

по плана на с. Крушари

182249,66 182249,66 100,00% 182249,66 182249,66 НП НП 182249,66 182249,66 0 0

Общо: 1099254,77 811602,237 1078593,1 797139,082 0 0 1078593,1 797139,08 0 0

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ДФЗ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление

Мотив за 

отхвърляне

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ Име на кандидата/ получателя Име на проекта

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

% на 

заявената 

помощ
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2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

За работата на Екипа на МИГ е разработена и системно се поддържа деловодна система и архив. 

Предмет на деловодна система и архива е съхраняването на документите, съставени във връзка с 

дейностите по ДОГОВОР РД 50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР, 

финансиран по ПРСР 2014-2020, организация на работа с тях, оперативното им осигуряване и 

използване, а също и запазването им в нормативно определените срокове.  

Създаването и подържането на архив предоставя възможност  за получаване на документална 

информация и управление на процесите свързани с: 

 подготовката и изпълнението на РД 50-153/ 21.10.2016 г. по ПРСР 2014-2020; 

 функционирането на системите за управление и контрол на ПРСР; 

 подготовката и провеждането на процедурите за избор на проекти за финансиране по СВОМР; 

 изпълнението на проекта, финансиран в изпълнение на Стратегията, включително избора на 

изпълнителите на отделните дейности; 

 мониторинга и  контрола на СВОМР; 

Всички  документи по изпълнение на стратегия за ВОМР подлежат на текущо и дългосрочно 

съхранение в архив, съгласно нормативната база на Европейския съюз и изискванията на 

националното законодателство. 

Одитната пътека е съвкупност от писмени правила и процедури, които са формулирани по такъв 

начин, че да  позволят проследяване на всеки документ, действие, процес в МИГ, като описват 

точно кой, какво, как и кога извършва, с каква цел и какъв акт/документ се създава в резултат на 

това.  

Одитната пътека се осигурява чрез правилата на водене на: 

 документооборота и на деловодната система на МИГ, вътрешните правила на МИГ за 

организацията на деловодната дейност и документооборота.  

 архива на МИГ; 

Одитната пътека допринася  да се проследи движението на всеки един отделен документ  както в 

процеса на подготовката му, така и при текущото опериране с него, а също и при съхранението 

му в архива.   

Изграждането на одитна пътека е необходимо:  

 за да се осигури прозрачност и да се дадат разумни гаранции за законосъобразното, ефикасно, 

ефективно и икономично управление;  

 за да се осигури проследяване на процесите в организацията до крайния потребител и обратно 

(подход отгоре надолу и отдолу нагоре);  

 за да се проследи разделението на функциите по управление, контрол, плащане и 

осчетоводяване в рамките на МИГ;  

 за да се оцени адекватността и ефективността на системите за управление и контрол;  

 за да се определят възможните рискови фактори в организацията.  

С оглед постигане на гореописаните изисквания за адекватна одитна пътека, с в МИГ са установени 

общи правила във връзка с разработването на документите по ПРСР и съхранението им в архив. 

Документите, съставени във връзка с и в изпълнение на ДОГОВОР РД 50-153/ 21.10.2016 г. за 

изпълнение на стратегия за ВОМР, финансиран по ПРСР 2014-2020, се съхраняват текущо в МИГ. 

    

 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ; 

 

 През периода на докладване бяха изцяло изпълнени планираните дейности  за 

популяризиране, информиране и публичност:  

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ: 

 www.mg-tk.org.  

http://www.mg-tk.org/
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Публикувани са новосъздаваните правилници, указания и документи, свързани с 

изпълнението на Стратегията. В сайта се публикува и информация за предстоящите приеми, 

както и  изготвените насоки и документи за кандидатстване.  Публикувани са списъците с 

одобрени и неодобрени проекти по обявите за прием.  

  Публикувани са и изготвените Проучване на тема: Потенциала на територията на МИГ 

за въвеждане на иновационно производство и услуги финансирани  чрез проекти по СВОМР“ 

  Изготвен и публикуван е и Информационен бюлетин, който дава информация по всички 

Процедури за прием на проекти, одобрени и неодобрени проекти от МИГ. 

  Изработени са и са поставени два електронни банера на интернет страницата на 

общините Тервел и Крушари. 

   Направени са публикации в регионален вестник „НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА“ 

на всички обяви за прием, както и за постигнатите резултати.  

 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ;-НЕПРИЛОЖИМО( Приз отчетния период 

не са стартирали дейности по сключени договори) 

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 
НЕПРИЛОЖИМО (През отчетния период не са срещнати трудности във връзка с изпълнение на 

дейностите). 

Забавяне възстановяване на суми по подадени искания за Авансово плащане за 2019 г. и по 

Заявка за междинно плащане на извършени разходи за  2018 г. Сумите са възстановени от 

ДФЗ през месец Октомври 2019 г. Това забавяне води до възпрепятстване изпълнението на 

дейностите по Стратегията и заложените индикатори. От друга страна забавянето от страна 

на ДФЗ за одобрение на проведените от МИГ процедури и одобрени проекти води до появата 

на липса на увереност в кандидате  за реализиране на подадените от тях проекти, което от 

друга страна поражда негативизъм към работата на МИГ. 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

 

1) взимането на решения от местните заинтересовани страни, т.е. отдолу-нагоре; 

 2) фокуса върху нуждите и възможностите на нашата територия;  

3) публично-частното партньорство между двете общини, неправителствените организации 

и читалищата, земеделските производители и местния бизнес;  

4) многосекторната стратегия – селско стопанство, производство, бизнес и обществени 

услуги, обучения, граждански инициативи и др.;  

5) работата в мрежа – местната мрежа от заинтересовани страни, мрежата от други местни 

инициативни групи в страната и чужбина, национална селска мрежа и европейска селска 

мрежа;  

6) сътрудничество и взаимодействие с партньорски организации; и  

7) разбирането за необходимостта от насърчаване и стимулиране на иновациите в най-

широк смисъл; 

8) Одобрени са проекти с  приоритет в: 

 въвеждащи нова услуга или разработващи нов продукт за територия или предлагащи 

нов подход за адресиране на съществуващите проблеми на територията. 
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8.  Управление на Местната инициативна група; 

1) Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ(ако е приложимо); 

НЕПРИЛОЖИМО 

2) Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; НЕПРИЛОЖИМО 

 

3) Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

 

4) други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

 

  В началото на 2019 г. с Решение на УС е извършена промяна в екипа на МИГ Тервел–Крушари 

за изпълнение на стратегия за ВОМР. В съответствие с чл.43, ал.1, т.1 от Наредба №22 на МЗХГ, 

пред УО  е заявена промяна в заеманите длъжности на екипа:  

за „Изпълнителен директор“ е преназначена: Невена Маринова Кирова  

за „Координатор“ е преназначен Стоян Димитров Дамянов. 

Горепосочените лица отговарят на изискванията за заемане на съответните длъжности. При 

назначаването са спазени условията за оценка при подбора на Стратегията на МИГ Тервел-

Крушари съгласно чл. 29 ал.1 от Наредба №22. 

 Извършените промени са съгласувани с УО на ПРСР 2014-2020 г.  

 

В резултат на направените промени в състава на МИГ е изпратено Заявление за промяна на 

Споразумение  № РД 50-153/21.10.2016 г.  

за изпълнение на  Стратегия за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари. 

 

5) Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение(ако е приложимо); 

През отчетния период е извършено изменение СВОМР с допълнително споразумение с което 

интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм /изграждане и обновяване 

на туристически обекти и развитие на туристически услуги/ не може да надвишава 5 на 

сто от общите допустими разходи. 
 

6) Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако 

е приложимо);-НЕПРИЛОЖИМО 
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7) Индикатори 

 

 

Таблица 1. Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите – 

НЕПРИЛОЖИМО ( през периода на отчитане не са сключени договори с ДФЗ  по одобрени 

от МИГ проекти) 

 
 

 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в 

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 

 

 

 

 

 

 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени

Работни места,

разкрити в резултат

от подпомагане на

проектите, 

финансираниот:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЕЗФРСР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОПОС

ОПРЧР

ОПИК

ОПНОИР

ПМДР

Индикатор

Цел за периода 

2014 – 2020 според 

СВОМР

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода от 

подписване на 

СВОМР

Постигнато за 

периода на годишния 

доклад (за изплатени 

проекти)

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени проекти)

Индикатор Брой съгласно СВОМР

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР

1 2 3 4 5 6

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура;
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ.

10000,00 8372,00 8372,00 0,00 0,00
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от 

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

 
 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 

приложимо); 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Изходяща поща – изх.№/ дата / съдържание 

121 30.1.2019 Извлечение от Протокол  От заседание на  УС на МИГ-21.01.19 

122 31.1.2019 МЗХГ-Заявление за промяна Споразумение 

123 31.1.2019 МЗХГ-Одобрени от УО МИГ годишни доклади 

124 5.2.2019 МЗХГ-Заповед за сформиране на КППП по м.4.2-втори прием 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащане

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

Подмярка 4.1. 

Подкрепа за инвестиции 

в земеделски 

стопанства

20 0 15 0 15 0 15 2 2 2 2 10 0 0 0

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти

4 1 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности

8 6 6 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Подмярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура

8 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 12,5 0 0 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното наследство

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 48 8 31 7 28 7 28 3 3 3 3 22,5 0 0 0

Брой договори с 

изплатена субсидия 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 

заявления от МИГ

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 

договори с кандидати
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125 5.2.2019 МС-Дирекция ЦКЗ Заповед за сформиране на КППП по м.4.2-втори прием 

125-1 14.2.2019 ДАНС-Уведомително писмо  

126 18.2.2019 

МЗХГ-представяне на  доп. документи към Заявление за промяна на 

Споразумение 

131 6.3.2019 Извлечение от Протокол от заседание на УС на МИГ-6.03.19 

132 7.3.2019 Община Тервел-относно решение за финансово подпомагане на МИГ 

133 7.3.2019 МЗХГ-Уведомително писмо  За  подмярка 4.1 

134 8.3.2019 МЗХГ-Уведомително писмо за публикуване в ИСУН за подмярка 4.2 

135 8.3.2019 ДФЗ-Уведомително писмо за публикуване в ИСУН за подмярка 4.2 

136 14.3.2019 МФ-Условия за кандидатстване по  Мярка 6.4 

137 18.3.2019 МЗХГ-график за обучение по подмярка 6.4 

138 18.3.2019 ДФЗ-график за обучение подмярка 6.4 

139 25.3.2019 МС-дирекция ЦКЗ-обява за прием подм.6.4 

140 29.3.2019 МЗХГ-уведомление за прием подм.6.4 

141 10.4.2019 ДФЗ-Разяснения по уведомително писмо 20/подм.7.2 

142 19.4.2019 ДФЗ-Уведомително писмо относно -08/19/4/0/00007/3/03/02/. 

145 2.5.2019 МЗХГ-искане  за промяна на бюджет за 2019 

146 5.6.2019 МЗХГ-Уведомление за публикуване в ИСУН по подмярка 7.2 

147 6.6.2019 ДФЗ-допълнителни пояснения по писмо02-6300/383 11.04.2019 

148 10.6.2019 МЗХГ-уведомление за удължаване срока за прием по подм.6.4 

149 27.6.2019 МЗХГ-Допълнителна информация по подм.7.2 

151 15.8.2019 ДФЗ- на Уведомително писмо № 50-допълнителни документи по подм.4.1 

152 20.8.2019 ФЛАГ-искане за удължаване срока за договор За кредит 

155 23.8.2019 ДФЗ-предоставяне на документи за сключване  на договор по мярка 7.2-Крушари. 

153 19.8.2019 ДФЗ-Уведомление  За приключване на работата на КППП подмярка 6.4 

154 19.8.2019 МЗХГ-Уведомление  За приключване на работата на КППП подмярка 6.4  

155-1 2.9.2019 МЗХГ-Уведомление за удължаване срока за прием по подм.7.2 

156 10.9.2019 ДФЗ-предоставяне на договор за датиране-Крушари 

159 24.9.2019 МЗХГ-Бюджет  2020г. 

160 1.10.2019 Флаг-Уведомление за предсрочно погасяване 

161 10.10.2019 Дирекция "ЦКЗ"-МС Уведомление за стартиране на КППП по  7.2 

162 10.10.2019 МЗХГ -Заповед за сформиране на КППП по 7.2 

163 16.10.2019 МЗХГ-предоставяне на на допълнителна информация за Т.Жендова  

164 21.10.2019 

ДФЗ-предоставяне на подписан договор с РАДИДА ООД и ЗС МЕЛИХА 

ДЮКЯНДЖИ. 

166 30.10.2019 ДФЗ- заявление  за профил на  РАДИДА ООД и ЗС М. ДЮКЯНДЖИ 

167 8.11.2019 ДФЗ-Уведомление  За приключване на работата на КППП подмярка 7.2 

168 8.11.2019 МЗХГ-Уведомление  За приключване на работата на КППП подмярка .7.2 

169 11.11.2019 ОД на ДФЗ-Благоевград -Допълнителна информация по втори прием по 4.2 

172 18.11.2019 ДФЗ-предоставяне на разяснения по Уведомително писмо 50 

173 20.11.2019 МЗХГ-Уведомление за процедура за прием по подмярка 19.7.6 
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174 20.11.2019 ЦКЗ-МС Уведомление за процедура за прием по подмярка 19.7.6 

176 25.11.2019 МЗХГ-Уведомление за инф.срещи за обучения 

177 25.11.2019 ДФЗ-Уведомление за инф.срещи за обучения 

178 2.12.2019 

Община Тервел-относно решение за финансово подпомагане на МИГ и превод на 

остатъка в размер на 1932,00лв. 

179 13.12.2019 

МЗХГ-Допълнителна информация към Уведомление за процедура за прием по 

подмярка 19.7.6 

180 13.12.2019 МЗХГ-Уведомяване за обявяване на втори прием по подм.6.4 

181 20.12.2019 ДФЗ-Предоставяне на допълнителна информация по подм.19.2 

 

 

14. Опис на приложения 

Таблица във формат Excel 

 

 

Дата: 03.01.2020г. 

            …………………………… 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: НЕВЕНА КИРОВА 
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