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В съответствие с чл.39, ал.3, от Наредба №22 на МЗХГ заявявам промяна в
стратегията за ВОМР по отношение на финансовите и параметри до 10 на сто от
одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, изразяваща се в прехвърляне на
остатъчен финансов ресурс в размер на 158 400 лева от подмярка 4.2. към подмярка 4.1
МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА
От подписване на Споразумението за изпълнение на Стратегията за подмярка
4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е обявен 1 (един) прием,
подадени са 15 бр. проекта, като и 15-те са одобрени.
Общата стойност на подадените проекти е 1 565 002,06 лв., а заявената и
одобрена от МИГ сума за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 749 433,49 лв.
или 99,92 % от общо по Стратегията 750 000 лв. , и същите са подадени за одобрение
към ДФЗ. Остатъчната сума по подмярката е 566,00 лв.
Същевременно е констатиран интерес от потенциални кандидати и
заявени намерения за кандидатстване с проекти по подмярка 4.1., което определя
недостига на финансов ресурс по подмярката.
По отношение на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от подписване на Споразумението за изпълнение на
Стратегията до момента са обявени 2 (два) приема.

През Първият прием са подадени 3 бр. проекти, на обща стойност 237 813,32 лв.
а заявената сума за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 118 906,69 лв.
Одобрен е 1 проект от МИГ и вече има сключен договор за финансиране с ДФЗ на обща
стойност 83 200,00 лв. от които 41 600,00 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Останалите 2 подадени проекта не са одобрени от МИГ и от ДФЗ.
През Втория прием по под мярка 4.2 е подаден 1 проект, който е един от
отказаните за финансиране през Първия прием,. Същият проект подаден през Втория
прием е наново отказан, както от МИГ, така и от ДФЗ.
Или от одобрената сума по Стратегията 200 000,00 лв. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, едва 41 600,00 лв. е заявената и одобрена сума за 1
проект, която сума представлява 20,8% от одобрената в Стратегията за подмярка 4.2.
От така описаните обстоятелства в резултат на проведените 2 приема и
подадените проекти може да се направи извода, че е налице изключително нисък
интерес от страна на кандидатите към подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Като потвърждение на това е и липсата на заявен интерес от потенциални
кандидати при проведените информационни срещи и индивидуални срещи с
евентуални кандидати и заинтересовани лица на територията на населените места на
територията на МИГ.
За популяризиране на СВОМР 2018-2019 г. са проведени следните
мероприятия:
На информационните срещи проведени през 2018 г. присъстваха над 105 бр.
заинтересовани лица, от публичните институции, представители на нестопански
сектор – читалища, представители на стопанския сектор.
№

Събитие

Дата и

Място

час
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

30.07.2018г. 10.00
часа
30.07.2018г. 14.00
часа
31.07.2018г. 10.00
часа

общ. Тервел, гр. Тервел
– в сградата на общинска
администрация ет.2
общ. Тервел, с. Нова Камена
- Клуб на пенсионера

01.08.2018г. 14.00
часа

общ. Тервел, с. Зърнево
Читалище „Стефан
Караджа“
общ. Тервел , с. Орляк
в сградата
на кметството
общ. Крушари, с. Крушари Заседателно
зала
на
общинска администрация
общ. Крушари , с. Лозенец в сградата на кметството

02.08.2018г. 10.00
часа

общ. Крушари, с. Телериг Къща за гости " Хан Телериг"

02.08.2018г. 14.00
часа

общ. Крушари, с. Коритен в сградата на Читалището

31.07.2018г. 14.00
часа
01.08.2018г. 10.00
часа

През периода 2018 г. са проведени и 4 бр. обучения за потенциални кандидати
по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
и Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на „МИГ Тервел-Крушари”.
№

Събитие

Дата и час

Място

1)

Еднодневно обучение за потенциални кандидати 26.07.2018 10.00 часа общ. Тервел, с. Безмер
по съответните под-мерки на СВОМР
Подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти

2)

Еднодневно обучение за потенциални кандидати 27.07.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг
по съответните под-мерки на СВОМР
Подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти

3)

Еднодневно обучение за потенциални кандидати 30.08.2018г. 10.00 часа общ. Тервел, с. Безмер
по съответните под-мерки на СВОМР
Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
стопанства”

4)

Еднодневно обучение за потенциални кандидати 31.08.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг
по съответните под-мерки на СВОМР
Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
стопанства”

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.
1.

2.

3.

4.

Събитие
Организиране
на
работни/информационни срещи/ семинари и
други мероприятия (за най-малко 10
участници)
Организиране
на
работни/информационни срещи/ семинари и
други мероприятия (за най-малко 10
участници)
Организиране на две еднодневни
обучения, свързано с подготовката на проекти
по СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи и
хартия, лектор
(за най-малко десет участници)

Дата и час
04.04.2019г.
10.00 часа

гр.Тервел
общинска
ет.2
05.04.2019г.

10.00 часа
11.04.2019г.
10.00 часа

Работна/информационна среща

10.12.2019 -10.00

6.

10.12.2019 -14.00
часа
Еднодневно обучение за потенциални
кандидати по подмярка 19.7.6 от СВОМР

общ.

Крушари,

с.

Заседателна зала
на общинска администрация
общ.
Тервел,
гр.Тервел
Х-л
Алгара
–
градски парк

12.04.2019г.

часа

7.

– в сградата на
администрация

Крушари -

10.00 часа
5.

Място
общ.Тервел,

11.12.2019-10.00
часа

общ. Крушари, с.
Телериг - Къща за гости " Хан
Телериг
с.Безмер
общ.
Тервел
Сградата
на
кметството
с.Зърнево,
общ.Тервел
Сградата
на
кметството
общ.Тервел,
гр.Тервел
- в сградата на
общинска
администрация
ет.2

8.

Еднодневно обучение за потенциални
кандидати по подмярка 19.7.6 от СВОМР

9.

Работна/информационна среща

12.12.2019г.
10.00 часа

10.00 часа

10.

общ.

Крушари,

с.

Крушари
13.12.2019г.

13.12.2019г.
14.00 часа

Сградата
на
читалището
с.Нова Камена общ.
Тервел
Сградата
на
кметството –
с.Жегларци
общ.
Тервел
Сградата
на
кметството

Въпреки проведените информационни срещи и обучения през 2018г. и 2019г.,
към настоящият период не са заявени намерения за кандидатстване по подмярка 4.2.
Същевременно е проявен интерес и намерения за кандидатстване с проекти по
подмярка 4.1, при условие, че бъде осигурен допълнителен финансов ресурс.
Предвид гореописаните обстоятелства и с цел изпълнение на Приоритет
1: „Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и
разнообразяване на икономическите дейности“
и Специфична цел 1.1:
„Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и добавяне на
стойност към местните селскостопански продукти“
е целесъобразно прехвърляне на остатъчния финансов ресурс в размер на
158 400,00 лв. от подмярка 4.2 към подмярка 4.1. при спазване на нормативната
уредба.
Прехвърлянето на сумата не води до промяна на определения в
Стратегията финансов ресурс за изпълнение на Приоритет 1 „Насърчаване на
местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на
икономическите дейности“
и Специфична цел 1.1: „Повишаване на
конкурентоспособността на местното земеделие и добавяне на стойност към
местните селскостопански продукти“ , тъй като и двете подмерки 4.1 и 4.2 водят
до изпълнението на тази цел и Приоритет.
Предложените промени са следните:
В. т.5. Описание на мерките
5.2 Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари
МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Финансови
параметри

Общ бюджет по мярката: от 750 000 лв. да се промени на
908 400,00 лв.

Помярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Финансови
параметри

Общ бюджет по мярката: от
41 600,00 лв.

200 000 лв. да се промени на

Всички останали текстове от т.5 остават непроменени.
В т 6. Финансов план
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки
Таблица 4. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки
Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
лева

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г.
(ЕЗФРСР)
4.1.
4.2.

%

2 783 000

94,9

Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства

От 750 000

От 25,6

на 908 400

на 31,0

Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти

От 200 000

От 6,8

На 41 600

на 1,4

6.4.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

683 000

23,3

7.2.

Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура

1 150 000

39,2

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но
са включени в Регламент (EC) № 1305/2013
(финансирани от ЕЗФРСР)

150 000

5,1

Проучвания и инвестиции, свързани с
възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство

150 000

5,1

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC)
№ 1305/2013, но съответстващи на целите на
регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

0

0

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

0

0

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕФРР)

0

0

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

0

0

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

0

0

Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)

0

0

2 933 000

100,0

19.7.6.

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие*

910 000

Променя се сумата по Мяркя 4.1 и 4.2, като всички останали суми се запазват.

23,7%

6.2.
Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по
програми и по мерки
Променя се:
Средствата по мярка 4.1. (25,6% от общия бюджет) ще се изразходват целево за
подпомагане на малките и средни земеделски стопанства с фокус върху животновъдство,
трайни насаждения, зеленчукопроизводство (включително напояване), както и за малки и
средни зърнопроизводители от района.
И става:
Средствата по мярка 4.1. (31,0 % от общия бюджет) ще се изразходват целево за
подпомагане на малките и средни земеделски стопанства с фокус върху
животновъдство, трайни насаждения, зеленчукопроизводство (включително
напояване), както и за малки и средни зърнопроизводители от района.
Променя се:
Средствата по мярка 4.2. (6,8% от общия бюджет) са съобразени с: инвестиционната
готовност на малките и средни стопански субекти в преработвателния сегмент; с
реализираните инвестиции свързани с преработване на земеделска продукция, финансирани
на територията на МИГ по ПРСР 2007-2013.
И става:
Средствата по мярка 4.2. (1,4 % от общия бюджет) са съобразени с: инвестиционната
готовност на малките и средни стопански субекти в преработвателния сегмент; с
реализираните инвестиции свързани с преработване на земеделска продукция,
финансирани на територията на МИГ по ПРСР 2007-2013.

Всички останали текстове от т.6 остават непроменени.
В т.9 Индикатори за мониторинг и оценка

9.1 Индикатори по мерки
M04 Инвестиции в материални активи (член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Име на индикатора

Мерна
едини
ца

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи
Лева

Подмярка 4.2
продукти

Целева
стойност

От 750 000 лв.
на 908 400 лв.

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански

Име на индикатора

Мерна
единица
Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева
Лева

Целева
стойност
От 200 000 лв.
на
41 600 лв.

Всички останали текстове в т.9 остават непроменени

Приложения:
1. Справка за подадените, одобрените и платените проекти;
2. Справка за договорения и наличния бюджет;

………………………… г.

Председател на УС на
Сдружение „МИГ Тервел-Крушари”: ........................

/ Живко Георгиев /

Таблица : Сключени договори с Бенефициенти, ДФЗ и МИГ пкъм СВОМР към месец Февруари 2020 г.

МЕРКИ
ПО
ФОНДО
ВЕ

Име на кандидата/ получателя

Име на проекта

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
подадени в
МИГ

1

2

3

4

Заявен
Заявен общ
Одобрен
Одобрен
Субсидия
общ
размер на
общ
Заявена
общ
Одобрена
% на
по
размер на
разходите по
размер на
субсидия размер на
Изплатена
заявената
проектите разходите
заявления,
разходите
към
разх. по
субсидия
помощ
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Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
1 РАДИДА ООД

„Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни материали и закупуване
на ехограф“

2 ЗС МЕЛИХА ДЮКЯНДЖИ

Закупуване на земеделска техника за обработка на насаждения от лавандула

145794,77

72897,37

50,00%

145794,77

72897,37

145794,77

72897,37

145794,77

72897,37

0

159900

79950

50,00%

159900

79950

159900

79950

159900

79950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83200

41600

50,00%

83200

41600

83200

41600

83200

41600

0

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137255,26

137255,26

100,00%

137255,26

137255,26

137255,26

137255,26

137255,26

137255,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824618,73

454440,98

824618,73 454440,98 824618,73 454440,98 526150,03 331702,63

0

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

2 ДЖАМБО - Л ЕООД

4 ОБЩИНА КРУШАРИ

„Повишаване на конкурентноспособността на „Джамбо - Л” ЕООД,
произвеждащо плодови сокове от собствена суровина”

Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община
Крушари, област Добрич

Подмярка 19.7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство

4 бр.

