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МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
ПОДПИСА ПЪРВИЯ ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
През 2018г. бяха обявени три приема по съответните мерки от стратегията на ВОМР на
МИГ Тервел – Крушари.
Оценителните процедури по всички мерки са одобрени от УО и Държавен Фонд Земеделие
– РА гр. София.
На 09.09.2019 г. между ДФ «Земеделие» - РА, МИГ Тервел-Крушари и община Крушари се
подписа първият Административен договор за предоставяне на БФП в размер 137 255,00лв. за
рехабилитация на две улици на територията на с. Крушари.
Проектът включва рехабилитация на част от улица "Черно море" и цялата улица "Изгрев",
разположени в общинския център - с.Крушари. Улица "Черно море" е от особено значение, тъй
като чрез нея се осигурява втори подход към единственото средно училище в общината и към
басейна, изграден към училището. Улицата се явява и обслужваща както към спортната
площадка на училището, така и към търговски обекти, разположени на нея и частни имоти.
Улица "Изгрев" е в същия квартал като преимуществено обслужва жители от рискови социални
групи.
Проектът предвижда пълна рехабилитация на посочените улици, като в дейностите са
включени полагане на нова асфалтова настилка след отстраняването на компрометираната
стара такава, възстановяване на улични бордюри, в случаите в които това е възможно,
полагането на нови бордюри, оформяне на площадки са поставяне на контейнери за смет.
Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на техническата инфраструктура в
региона и е от определящо значение за постигане на устойчивост на населените места, както на
територията на община Крушари така и на територията на МИГ „Тервел – Крушар“ и
изграждане на качествена техническа инфраструктура, която да гарантира благоприятно
социално-икономическо развитие на общността.
С реализиране на проектните дейности се цели :
- Да се създаде безопасна за жителите и гостите на селото пътна инфраструктура, предвид
местоположението на избрания обект

- Да се създаде устойчива жизнена среда, което от своя страна ще допринесе за задържане
на населението в общината, привличане на инвеститори и капитали и повишаване на
качеството на живот.
- Да се създадат предпоставки за развитието, обновлението и повишаване на
привлекателността на района, популяризиране на местните исторически, културни и
туристически обекти, което от своя страна ще повиши развитието на туризма в региона, оттам и
икономическата активност на общината.
- С реконструкцията на уличната мрежа да се подобри достъпа до основни услуги за
жителите на населените места.
Първият прием за 2018г. се проведе по общинската подмярка 7.2 Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура по процедура в ИСУН №BG06RDNP001-19.003 - с начало на прием 12.02.2018
и бюджет от 1 150 000лв. Бяха подадени 5 проекта. Един на Община Крушари и Четири на
Община Тервел.
Останалите четири проекта на община Тервел, за: „Рехабилитация на две улици“, „Ремонт
на открита спортна площадка в основно училище с. Нова Камена“, „Обновяване на площад
Старият дъб в гр. Тервел – зона за отдих“, както и „Реконструкция на сграда за център за
социални услуги в с. Безмер „ са одобрени от МИГ Тервел-Крушари в резултат на проведената
оценителна сесия. Към настоящият момента, проектите са в етап на оценка от ДФЗ - РА и се
предвижда в най – скоро време да бъдат подписани административните договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова за реализиране на проектите с Община Тервел.
Проектните предложения на община Тервел с които кандидатства по мярка 7.2 в МИГ
Тервел – Крушари, са много важни от социална и инфраструктурна гледна точка за развитието
на селските райони, като се подобрят условията на живот и заетостта.
По мярката има остатъчен бюджет, както и отворен прием за кандидатстване до 06.10.2019
По вторият прием на проекти по Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на
селскостопански продукти” Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №
BG06RDNP001-19.012 с начало на приема 01.08.2018г. и бюджет на мярката 200 000 лв.
Кандидатите бяха трима, но само един кандидат отговаряше на изискванията по процедурата и
премина оценката за административно съответствие и допустимост, а именно производителят
на плодове сокове от гр.Тервел ДЖАМБО - Л ЕООД, който инвестира в увеличаване на
капацитета на своето производство, чрез съоръжения за производство на плодове сокове. В
момента подаденият проект се оценява и очаква сключване на административен договор с ДФЗ
– РА.
Най – атрактивен за кандидатите на територията на МИГ Тервел – Крушари беше
последният прием за 2018г. по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства» по
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №
BG06RDNP001-19.076 с начало на прием 20.09.2018 и бюджет на мярката 750 000 лв.

Мярката е насочена към подпомагане на земеделската дейност като инвестират в своите
стопанства с нова, модерна техника или технология. Кандидатите бяха 15 броя с различни
дейности на своите стопанства, но най – много 9 бр. преобладаваха производителите на
етерични масла които кандидатстваха за техника за почвени обработки и косачки за косене на
лавандуловия цвят. В сектор животновъдство, кандидатстваха млади хора които отглеждат
животни а именно двама овцевъди, които имат желание да инвестират в доилни инсталации
като модернизират своите ферми. Други кандидати от сектора са две юридически лица, които
инвестират в млечното животновъдство а именно технологично оборудване, преустройство на
оборите, както и закупуване на съвременен ехограф. Най – високо беше оценен проект на
биологичен производител на пчелен мед, който има инвестиционни намерения да изгради склад
за съхранение на пчелният мед, както и модернизирането в неговото добиване. Бюджетът беше
достатъчен за всички кандидати и всички бяха одобрени , само двама от които частично. В
момента подадените проекти се оценяват и очаква сключване на тристранни административни
договори с ДФЗ – РА и МИГ Тервел-Крушари.
През 2019г. Приемите по мерки следваха обявения индикативен график за годината.
На 02.01.2019г. стартира приемът на проектни предложения по Подмярка 4.2. “Инвестиции
в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” Втори прием 2019 г. Процедура за
подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012 за остатъчен бюджет.
Беше подаден един проект за преработка и съхранение на подправки на кандидата А И К 2000
ООД гр. Тервел. Проектът беше одобрен от оценителната комисия сформирана със заповед на
Председателя на УО на МИГ Тервел- Крушари.
Приемите по мерки продължиха с Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности" Процедура в ИСУН №BG06RDNP001-19.264. с начало на прием 03.05.2019г. и
бюджет на мярката 683 000 лв.
Подадените проекти в края на приема бяха шест броя, като само пет отговаряха на
изискванията за административно съответствие и допустимост на документите и бяха одобрени
от комисията за подбор на проектни предложения назначена със заповед на Председателя на
УС на МИГ Тервел-Крушари. Проектите са с разнообразни дейности, като всички са с
положителна роля за територията и напълно в унисон на целите на СВОМР. Кандидатства се за
закупуване на съвременна техника за стоматологичен кабинет, закупуване на оборудване на
автосервиз и ресторант. Друг кандидат е търговец на строителни материали, който ще изгражда
склад. Нова дейност за общината представлява проект за изграждане на градински център.
През следващата 2020 г. се предвиждат приеми по мерки с неусвоени бюджетни средства,
както и отварянето на мярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство в територията. С бюджет от 150 000 лв. 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.

