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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 бяха 
идентифицирани и се включиха активно в процеса на разработването 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  
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 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, както с подготовка на проектни предложения за 
кандидатстване, така и с изпълнението и отчитането в ИСУН на проектите по сключени 
Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

През периода на отчитане на територията на общините Тервел и Крушари са 
организирани и осигурени условия за провеждане на 4 бр. обучения, от които: 

2 бр. еднодневни обучения на териториите на община Крушари и община Тервел, 
свързани с подготовката на проекти по подмярка 19.7.6 от  СВОМР; 

 
Обученията са проведени както следва: 
На 09.07.2020 г. в с. Крушари. На обучението присъстваха 11 заинтересовани лица, 

представители на читалищните настоятелства и община Крушари. 
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 и на 10.07.2020 г. в гр. Тервел. На обучението присъстваха 15 заинтересовани лица, 
представители на читалищните настоятелства и община Тервел. 

 
 

 
  
 
Постигнати резултати:  
 

Обученията представиха пълна, адекватна и актуална информация на 
заинтересованите лица по отношение на финансирането по под-мярка 19.7.6 от Стратегията 
на МИГ Тервел – Крушари на техните проектни идеи в сферата на неземеделския бизнес и 
предоставянето на услуги. Голяма част от присъстващите изразиха сериозни намерения за 
кандидатстване по под-мярката, като в резултат на обученията получиха необходимите им 
познания както за самия процес на кандидатстване, така и за изискуемата проектна 
документация. В резултат на проведените дискусии и практическия модул на обученията 
присъстващите придобиха реални умения за кандидатстване в електронната среда на ИСУН 
2020. 

Обученията осигуриха на участниците достъп до полезна информация, в синтезиран 
вид и на достъпен език, като по този начин увеличиха значително уменията им за 
кандидатстване с проектни предложения. 

По време на провеждане на обученията беше популяризиран приноса на Стратегията 
за ВОМР на МИГ Тервел - Крушари и възможностите, които тя предоставя на активните хора 
от тази територия под формата на безвъзмездно финансиране на проектните им намерения 
по отделните под-мерки, включени в нея. 

 
Проведени са и 2 бр. еднодневни обучения на териториите на община Крушари и 

община Тервел, свързани с изпълнението и отчитането на проекти по подчярка 7.2 и 4.1  
от  СВОМР; 

 
 

Първи ден  
Провеждане на еднодневно обучение свързано с изпълнение на проекти по СВОМР– зала, 
кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор (за най-малко десет участници) по подмярка 7.2. 
На обучението присъстваха 10 служители от общинските администрации. 
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Втори ден 

Провеждане на еднодневно обучение свързано с изпълнение на проекти по 

СВОМР– зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор (за най-малко десет участници) 

по подмярка 4.1. На обучението присъстваха 10 бенефициенти и техни 

представители. 

 

 
 
Постигнати резултати:  
Обученията представиха пълна, адекватна и актуална информация на 

заинтересованите лица по отношение на изпълнението и отчитането на проектите. Голяма 
част от присъстващите изразиха задоволство, от резултатите на обученията. Получиха 
необходимите им познания както за самия процес на изпълнение, така и за отчитането на 
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проектите. В резултат на проведените дискусии и практическия модул на обученията 
присъстващите придобиха реални умения за отчитане в електронната среда на ИСУН 2020. 

Обученията осигуриха на участниците достъп до полезна информация, в синтезиран 
вид и на достъпен език, като по този начин увеличиха значително уменията им за 
изпълнение и отчитане на проектите. 

На присъстващите бяха раздадени информационни материали, предоставящи 
информация за изпълнението и отчитането на проектите. Също на обученията се 
предоставиха и рекламни материали на МИГ. Бяха разгледани, както  добри практики, така 
и лоши практики по изпълнение и отчитане на проекти, реализирани с финансовата 
подкрепа. По време на обученията, се обърна и индивидуално внимание на всеки един от 
присъстващите с цел спецификата на въпросите им.  По време на обучението стана ясно, че 
един от бенефициентите няма достъп до профила си в ИСУН. Предприети бяха действия за 
осигуряването на достъп до активираният му профил в ИСУН. 
Организирането на  обученията на бенефициенти и техни представители  по подмерки 7.2 и 
4.1 от СВОМР, премина при спазване на  противоепидемични мерките съгласно Заповед № РД-
01-651/11.11.2020 г. на министъра на Здравеопазването. 

 
За провеждането на събитията свързани с обученията, при спазване на Чл. 23. (1) и 

(2) от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на под-мярка 19.4 "Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"ВОМР" ОТ ПРСР 2014 - 2020 г. се изпратиха да УО и ДФ „Земеделие „ Уведомителни писма 
за датата и мястото на обученията. Графиците бяха публикувани в интернет страницата 
на МИГ и се разпространиха  до кметствата на населените места на територията на МИГ. 

 
През 2020 г.  в изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ поддържа деловодна 

система и архив, от които може да бъдат проследени всички актовете на органите на МИГ, 
входяща и изходяща кореспонденция. Съставени са досиета на проведените Процедури за 
прием на проектни предложения и проведените оценителни сесии. Съставен е регистър 
на сключените договори по съответните мерки. 

Изготвени бяха Обяви, Указания и документи за кандидатстване, като същите се 
одобряваха от УС и публикуваха на електронната страница на МИГ заедно с  индикативна 
годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР . 
Разработените и  одобрени Указания/ насоки се  публикуваха в ИСУН, при спазване на 
условията на чл. 46, ал. 1 от Наредба 22. 

Експертите на МИГ периодично информираха и подпомага подготовката на проекти 
на потенциалните кандидати и се даваха методически указания за изпълнението и 
отчитането на сключените договори. 

След приключване на всяка една от обявените процедури за прием на проектни 
предложения УС на МИГ определя Комисия за подбор на проектни предложения  за 
извършване на  оценка на проектите и се  определя размера на финансовата помощ; 

Към 31.12.2020 г.  МИГ   сключи 21  договора като трета страна с одобрените 
кандидати, от които 4 договора са изпълнени и отчетени. 

По време на изпълнението и отчитане на проектите МИГ осъществява мониторинг 
на изпълнението на проектите и подпомага методически получателите на финансова 
помощ. За целите на мониторинга Екипът на МИГ  осъществява посещения на място на 
бенефициентите.  

Осъществява се подпомагане одобрените кандидати при подготовката на искания за 
плащане до ДФЗ. 
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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.  

По подмярка 7.2 и 19.7.6 от Стратегията 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. 

 
През отчетния период 2020 г. проектите са одобрени от ДФ Земеделие и са 

сключени Административните договори. Договорите са в период на изпълнение. 
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През 2020 г. е подаден и одобрен от МИГ проект, който е насочен към  утвърждаване 

на принципа на равните възможности като популяризира културното наследство на 
общностите в Крушарския край, включително малцинствени, представени от пъстро 
многообразие от етноси, като българи, румънци, татари, цигани, турци, и др. Проектът 
планира да представи как етносните групи в региона ползват в бита си дивите растения 
и какви ястия приготвят от тях и ще направи възможно достигането на тези знания до по-
младите поколения. Проектът цели да  допринесе за утвърждаването на толерантни и 
недискриминационни условия и отношения между всички участници в дейностите на 
проекта. 

 
 

 
5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

 

Основната Стратегическа цел е «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 са:  
 
5.1. 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  
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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 изпълнение на Приоритет 1: 

По Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 
 
 

 Обявени и проведени процедури за прием 
на проектни предложения – 2 броя. Процедура  № 

 Процедура  № BG06RDNP001-19.0407 в 
ИСУН 2020 – през 2020 г. 
   Брои  подадени проекти – 17 бр., от които: 
 6 бр. за животновъдство,  
1 бр. за пчеларство и  
10 бр. за траи ни насаждения и етерично 
маслени култури.  
 Обща стои ност на проектите – 1 679 631,19 лв. 
 Брои  одобрени от МИГ проекти – 17 бр.-100% 
 Брои  сключени договори с ДФЗ-РА – 14 бр.-82,35% 
 Изпълнени и Отчетени проекти – 4 броя 
 Обща  стойност на сключените договори  за безвъзмездна финансова помощ – 

657 478,11 лв.  – 72,38%  

През 2021 г. е предвидено обявяване на нов прием на проектни предложения по 

подмярка  4.1. 

Подмярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти 

 
 Обявени и проведени процедури за прием на проектни предложения 2 бр. 
 Процедура № BG06RDNP001-19.012 в ИСУН 2020 – 2018 г. 
 Общ брои  одобрени от МИГ проекти – 1 бр. 
 Брои  сключени договори с ДФЗ-РА – 1 бр.-100%; 
 Обща  стои ност на сключените договори  за безвъзмездна финансова помощ – 

41 600,00 лв. – 100% 

Проект - „Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни 

материали и закупуване на ехограф“ 

ДБФП BG06RDNP001-19.003-0005-C01   
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 Отказани за изпълнени проекти – 1 бр. 

През 2021 г. е предвидено обявяване на нов прием на проектни предложения по 
подмярка  4.2. 

 

По Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

 
 Обявени и проведени процедури за прием на проектни предложения 2 бр. с общо 

Три приема 
 Процедура № BG06RDNP001-19.264 в ИСУН– 2019-2020; 
 Процедура № BG06RDNP001-19.418 в ИСУН – 2020 с два приема. 
 Брои  подадени проекти – 9 бр.,  
 Брои  одобрени от МИГ проекти – 8 бр.  
 Обща стои ност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова стои ност по 

проектите – 492 966,69 лв.- 72,18 %  
 Брои  сключени договори с ДФЗ-РА – 0 бр.-0% 
 Обща  стои ност на сключените договори  за безвъзмездна финансова помощ 0 лв.  – 

 

През 2021 г. е предвидено обявяване на нов прием на проектни предложения по 

подмярка  6.4. при наличие на финансов ресурс след одобрение на проектите от ДФ 

Земеделие. 

5.2. 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“,  
 
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура 
 

В изпълнение на заложените цели са обявени и проведени процедури за прием на 
проектни предложения  2 бр. с Три периода на прием& 
 
 

 Процедура  № BG06RDNP001-19.0003 в ИСУН 2020 – 2018 г. 
 Процедура BG06RDNP001-19.0289 в ИСУН 2020 – 2019 г. 
 Брои  подадени проекти – 6 бр.,  
 Брои  одобрени от МИГ проекти – 6 бр. – 100% 
 Обща стои ност на подадените и одобрени проекти -  1 149 596,61 лв. 
 Брои  сключени договори с ДФЗ-РА – 6 бр. на обща стои ност -   1 149 596,61 лв. 

 
 
Обща  стойност на сключените договори  за безвъзмездна финансова помощ 1 

149 596,61 лв.  – 100 %. Проектите са процес на възлагане на дейностите и 
изпълнение.  
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Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство в територията „ 
 
През 2020 г. се проведе  процедура за прием на проектни предложения 

 Процедура BG06RDNP001-19.338 за прием на проекти по подмярка 19.7.6  
Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство.  

 Подадени  са  6 бр. проекти на обща стойност 163 371,15 лв.. 
 Одобрени от МИГ са  6 бр. проекти на обща стойност 147 584,49 лв. 

 
Проведената процедура е на етап проверка от ДФ Земеделие. 
 
 
Обща информация по изпълнение на СВОМР на Миг Тервел – Крушари 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Общо подадени към МИТ проекти – 42 бр. 

 Общо одобрени от МИГ проекти – 39 бр. 

 Неодобрени от МИТ проекти -4 бр. 

 Обща сума на одобрените от МИГ проекти – 3 963 174,43 лв. 

 Обща одобрена сума на БФП от МИГ –            2 739 839,05 лв. 

 Общо сключени от ДФЗ-РА договори – 21 бр. 

 Обща сума на БФП по договори с ДФЗ- 1 848 674,7 лв. 

 Отказан за изпълнение Договор – 1 бр. 



13 

 

 
 
 

  
Приоритет и 

специфични цели 

Общо за периода на 
стратегията 

Одобрени от МИГ  към 
31/12/2020 

Одобрени от ДФЗ към 
31/12/2020 

лева % лева % лева % 

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

1 633 000 55,68 1442657,95 49,19 699078,11 23,83 

Специфична 
цел 1.1: 

Повишаване на 
конкурентоспособността 
на местното земеделие и 
добавяне на стойност 
при местните 
селскостопански 
продукти 

950 000 32,39 
949691,26 32,38 699078,11 23,83 

Мярка 4.1. и Мярка 4.2.         

Специфична 
цел 1.2: 

Подкрепа на 
предприемачеството за 
разнообразяване на 
бизнеса на територията 

683 000 23,29 
492966,69 16,81 0,00 0,00 

Мярка 6.4.         

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

1 300 000 44,30 1297181,1 44,23     

Специфична 
цел 2.1: 

Подобряване на средата 
на живот и достъпа до 
услуги за населението в 
населените места 

1 150 000 39,2 1149596,61 39,20 1149596,61 39,20 
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Мярка 7.2.         

Специфична 
цел 2.2: 

Оползотворяване на 
местните традиции и 
наследство за постигане 
на устойчиви общности 

150 000 5,1 
147584,49 5,0 0 0 

Мярка 19.7.6.         

  
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 
СТРАТЕГИЯ  

2 933 000 100   93,41   23,83 

 

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 

изплащан

е

(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 2 17 2 17 2 17 10 14 10 14 70 0 0 0

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти

4 0 4 0 2 0 2 1 1 1 1 25 0 0 0

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности

8 3 9 3 8 3 8 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 0 6 0 6 0 6 5 6 5 6 75 0 0 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство

8 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 48 11 42 11 39 11 39 16 21 16 21 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 

 

 
 
 
 

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

317315,54 158657,77 50,00 317315,54 158657,77 317315,54 158657,77 1055647,22 514680,51 0

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти

0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности

133728 93609,60 70,00 133728 93609,60 133728 93609,60 0 0 0

Подмярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура

0 0 0,00 0 0 0 0 1012341,35 1012341,35 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното наследство

163371,15 163371,15 100,00 147584,49 147584,49 147584,49 147584,49 0 0 0

Общо: 614414,69 415638,52 67,65% 598628,03 399851,86 598628,03 399851,86 2067988,57 1527021,86 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
908400 1863660,66 908091,26 1863660,66 908091,26 1863660,66 908091,26 1362315,65 657478,11 14 250921,89 72,38 0

Подмярка 4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

41600 300568,32 150284,19 83200 41600 83200 41600 83200 41600 1 41600 0,00 0

Подмярка 6.4. Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности
683000 987978,11 691584,677 719132,97 492966,694 719132,97 492966,694 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 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 6 403,39 99,96 0

Подмярка 19.7.6. Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство

150000 163371,15 163371,15 147584,49 147584,49 147584,49 147584,49 0 0 0 150000 0,00 0

………

Общо: 2933000 4465174,85 3062927,887 3963174,73 2739839,054 3963174,73 2739839,054 2595112,26 1848674,72 21 1125925,28 63,03 0

Таблица 5:  Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

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 

субсидията  

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 

изплащан

е

(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 5 30 5 27 5 27 10 15 10 15 62,50 0 0 0

Приоритет 2: Развитие на 

благоприятна жизнена среда за 

социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на 

живот

24 6 12 6 12 6 12 5 6 5 6 25,00 0 0 0

Общо: 48 11 42 11 39 11 39 15 21 15 21 43,75 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

451043,54 252267,37 55,93 451043,54 252267,37 451043,54 252267,37 1055647,22 514680,51 0

Приоритет 2: Развитие на благоприятна 

жизнена среда за социално приобщаване и 

общо подобряване на качеството на живот

163371,15 163371,15 100,00 147584,49 147584,49 147584,49 147584,49 1012341,35 1012341,35 0

Общо: 614414,69 415638,52 67,65 598628,03 399851,86 598628,03 399851,86 2067988,57 1527021,86 0

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

ОСТАТЪ

К

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

Приоритет 1: Насърчаване на 

местния бизнес за създаване на 

заетост, доходи и 

разнообразяване на 

икономическите дейности

1633000 3152207,09 1749960,127 2665993,63 1442657,95 2665993,63 1442657,95 1445515,65 699078,11 15 933921,89 57,19 0

Приоритет 2: Развитие на 

благоприятна жизнена среда за 

социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на 

живот

1300000 1312967,76 1312967,76 1297181,1 1297181,1 1297181,1 1297181,1 1149596,61 1149596,6 6 150403,39 11,57 0

Общо: 2933000 4465174,85 3062927,887 3963174,73 2739839,05 3963174,73 2739839,05 2595112,26 1848674,7 21 1084325,3 68,76 0

Изплатена 

субсидия
ПРИОРИТЕТИ

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

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 

изплащан

е

(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 5 11 5 11 5 11 5 6 5 6 75 0 0 0

НПО 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

други

ЧАСТНИ

Малко или средно 

предприятие

Микропредприятие(Мо

ля, отбележете и 

юридическата форма)

32

Физическо лице 2 15 2 15 2 15 8 12 8 12 37,50 0 0 0

ЕТ 2 2 2 2 2 2

Лице, регистрирано по 

ТЗ

ООД 1 8 1 5 1 5 1 1

ЕООД 0 5 0 5 0 5 1 2 1 2 6,25 0 0 0

Друго(ако е 

приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 48 11 42 11 39 11 39 14 21 14 21 43,75 0 0 0

ОБЩО: 48 11 42 11 39 11 39 14 21 14 21 43,75 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 10

колона 10 

разделена 

на колона 2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ 1300000 1312967,76 1312967,76 1297181,1 1297181,1 1297181,1 1297181,1 1149596,6 1149596,6 6 150403,39 88,43 0

МИГ

Публичен орган/община 1 283 669,76 1 283 669,76 1 267 883,10 1267883,1 1267883,1 1267883,1 1149596,6 1149596,6 6

НПО 29 298,00 29 298,00 29 298,00 29 298,00 29 298,00 29 298,00 0 0 0

други

ЧАСТНИ

Малко или средно предприятие

Микропредприятие(Моля, 

отбележете и юридическата 

форма)

1633000 3152207,09 1749960,127 2665993,63 1442657,954 2665993,63 1442657,954 1445515,7 699078,11 15 933921,89 42,81 0

Физическо лице 1560520,83 756521,39 1468662,51 710592,2 1468662,51 710592,2 1001810,3 477225,47 12

ЕТ 45 228,00 31 659,60 45 228,00 31 659,60 45 228,00 31 659,60 0 0

Лице, регистрирано по ТЗ-

ООД
1 060 243,88 687 909,75 665 888,74 426 536,76 665 888,74 426 536,76 145794,77 72897,37 1

Лице, регистрирано по ТЗ-

ЕООД
486214,38 273869,39 486214,38 273869,39 486214,38 273869,39 297910,57 148955,27 2

Друго(ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 2933000 4465174,85 3062927,887 3963174,73 2739839,054 3963174,73 2739839,054 2595112,3 1848674,7 21 1084325,28 131,240 0

ОБЩО: 2933000 4465174,85 3062927,887 3963174,73 2739839,054 3963174,73 2739839,054 2595112,3 1848674,7 21 1084325,28 131,24 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

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

Подмярка 4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски стопанства

1863660,66 908091,26 1863660,66 908091,26 1863660,66 908091,26 1362315,65 657478,11 0

РАДИДА ООД 

„Модернизиране на кравеферма, 

включващо подмяна на покривни 

материали и закупуване на ехограф“

ОТТЕГЛЕН

ДОПУСНАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ГРЕШКА

0 0 0 0 0

Иван Ангелов Иванов - 

земеделски стопанин 

физическо лице

Механизиране на процесите по доене 101810 50905 50,00% 101810 50905 НП НП 101810 50905 101808,45 50904,22 0

Венцислав Манолов 

Вълчев 

„Модернизиране на процесите по 

доене и поддържане на пасището във 

фермата на земеделски стопанин 

Венцислав Вълчев”

155307,23 77653,62 50,00% 155307,23 77653,62 НП НП 155307,23 77653,62 155305,35 77652,67 0

Георги Стойчев Бохоров 

- земеделски стопанин 

Изграждане на склад за съхранение на 

пчелни продукти и модернизиране на 

процесите по добив на пчелен мед в 

стопанството на Георги Бохоров

65834,54 32917,27 50,00% 65834,54 32917,27 НП НП 65834,54 32917,27 48905,81 24452,9 0

РАДИДА ООД 

„Модернизиране на кравеферма, 

включващо подмяна на покривни 

материали и закупуване на ехограф“

145794,77 72897,37 50,00% 145794,77 72897,37 НП НП 145794,77 72897,37 145794,77 72897,37 0

ЗП Иван Веселинов 

Иванов 

"Подобряване 

конкурентноспособността на ЗП Иван 

Веселинов Иванов"

105960 42384 40,00% 105960 42384 НП НП 105960 42384 105365,98 42146,39 0

ЗС Росица Георгиева 

Петрова 

Закупуване на машина за косене на 

лавандула МЕТАЛАГРО МА 301 S
33400 16700 50,00% 33400 16700 НП НП 33400 16700 27846,14 13923,07 0

ЗС Живко Димитров 

Петров 

Закупуване на прикачен комбайн за 

лавандула марка BONINO, модел BE 

500

81000 40500 50,00% 81000 40500 НП НП 81000 40500 81000 40500 0

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ 

ИГНАТОВ 

Създаване на 33.700 дка. трайни 

насаждения от лавандула и закупуване 

на земеделска техника
46308,7 23154,35 50,00% 46308,7 23154,35 НП НП 46308,7 23154,35 37395,47 18697,73 0

ЗС МЕЛИХА АХМЕД 

ДЮКЯНДЖИ

Закупуване на земеделска техника за 

обработка на насаждения от 

лавандула 0 ОТТЕГЛЕН

ДОПУСНАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ГРЕШКА

0 0 0

ЗС МЕЛИХА АХМЕД 

ДЮКЯНДЖИ

Закупуване на земеделска техника за 

обработка на насаждения от 

лавандула

159900 79950 50,00% 159900 79950 НП НП 159900 79950 159900 79950 0

Димитър Стоянов 

Иванов

Инвестиционен проект за закупуване 

на земеделска техника и инвентар
129078 64539 50,00% 129078 64539 НП НП 129078 64539 125664,61 62832,3 0

ЗП Константин 

Атанасов Георгиев

Закупуване на прикачен комбайн за 

лавандула
81000 27356,94 33,77% 81000 27356,94 НП НП 81000 27356,94 81000 27356,94 0

Таня Георгиева Рачева 

Инвестиционен проект за закупуване 

на земеделска техника и инвентар
77618,5 38809,25 50,00% 77618,5 38809,25 НП НП 77618,5 38809,25 77618,5 38809,25 0

ЗС ДЕЯН ДИМИТРОВ 

ПЕТРОВ 

Закупуване на земеделска техника за 

обработка и прибиране на лавандула
114130 57065 50,00% 114130 57065 НП НП 114130 57065 0 0 0

"Агро Егер" ЕООД

Закупуване на оборудване за 

кравеферма
159203,38 79601,69 50,00% 159203,38 79601,69 НП НП 159203,38 79601,69 159202,89 79601,43 0

"ЕСЕНШЪЛ ОЙЛС"ЕООД

Инвестиции в стопанството на 

„ЕСЕНШЪЛ ОЙЛС“ЕООД за покупка на 

прикачен инвентар за обработка и 

реколтиране на лавандула

90000 45000 50,00% 90000 45000 НП НП 90000 45000 55507,68 27753,84 0

Земеделски стопанин 

Румяна Петкова Русева

Закупуване на телескопичен товарач и 

фуражосмесител за нуждите на 

животновъдна ферма в село Кочмар, 

община Тервел

159000 79500 50,00% 159000 79500 НП НП 159000 79500 0 0 0

ЗП НИКОЛАЙ ТОШКОВ 

КОЛЕВ 

Модернизация на животновъдното 

стопанство на ЗП Николай Колев
158315,54 79157,77 50,00% 158315,54 79157,77 НП НП 158315,54 79157,77 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 

наБФП  по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

% на 

заявената 

помощ
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Подмярка 4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

300568,32 150284,19 83200 41600 83200 41600 83200 41600 0

Николай Георгиев Петров 

Закупуване на поставяемо съоръжение за 

преработка и търговия с мляко и млечни 

продукти с дневен капацитет от 250 литра овче 

мляко и специализиран автомобил оборудван 

с хладилна инсталация за превоз на готова 

91858,32 45929,19 50,00% 0 0 ОТКАЗАН ОТ МИГ

ЛИПСА НА 

СТАНОВИЩЕ ЗА 

ОСИП

0 0 0 0 0

ДЖАМБО - Л ЕООД

„Повишаване на конкурентноспособността на 

„Джамбо - Л” ЕООД, произвеждащо плодови 

сокове от собствена суровина”

83200 41600 50,00% 83200 41600 НП НП 83200 41600 83200 41600

Отказан за 

изпълнение и 

финансиране

А И К 2000 ООД 
ПО-КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАЧЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ
62755 31377,5 50,00% 0 0 ОТКАЗАН ОТ МИГ

ЛИПСА 

НАОБОСНОВАНОСТ 

И ДОКУМЕНТИ

0 0 0 0 0

А И К 2000 ООД 
ПО-КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАЧЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ
62755 31377,5 50,00% 0 0 ОТКАЗАН ОТ МИГ

ЛИПСА 

НАОБОСНОВАНОСТ 

И ДОКУМЕНТИ

0 0 0 0 0
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Подмярка 6.4. Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности

987978,11 691584,677 719132,97 492966,694 719132,97 492966,694 0 0 0

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% 0 0 ОТКАЗАН ОТ МИГ

ЛИПСА 

НАОБОСНОВАНОСТ 

И ДОКУМЕНТИ

0 0 0

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

ПЕНЕВ КАР ЕООД Закупуване на оборудване за автосервиз 118183 82728,1 70% 118183 82728,1 НП НП 118183 82728,1 0 0 0

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

"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

"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% 20661,65 4036,77 НП НП 20661,65 4036,77 0 0 0

ЕТ Силвия Неделчева - СИДИ
„Закупуване на специализирано оборудване 

за ОПТИКА в гр.Тервел“
15 312,00 10 718,40 70% 15 312,00 10 718,40 НП НП 15 312,00 10 718,40 0 0 0

ДОНИДО М ООД

„ Подобряване на конкурентоспособността и 

условията на труд в 

„ДОНИДО М“ ООД“

88 500,00 61 950,00 70% 88 500,00 61 950,00 НП НП 88 500,00 61 950,00 0 0 0

ЕТ „Ненка-69-Николай 

Ненов”

„Закупуване на специализирано оборудване 

за автосервиз в гр.Тервел“

29 916,00 20 941,20 70% 29 916,00 20 941,20 НП НП 29 916,00 20 941,20 0 0 0
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Подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура

1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 1149596,61 0

ОБЩИНА КРУШАРИ

Рехабилитация на част от улица "Черно море" 

и улица "Изгрев" в с.Крушари, община 

Крушари, област Добрич

137255,26 137255,26 100,00% 137255,26 137255,26 НП НП 137255,26 137255,26 137255,26 137255,26 0

Община Тервел

"Рехабилитация на улици в гр.Тервел - Улица 

"Дунав" - участък от ул."Черни връх" до 

ул."Черно море";Улица 'Пирин" от О.К.13 до 

О.К.56 и Улица "Тимок" от О.К 56 до О.К.63"

282245,27 282245,27 100,00% 282245,27 282245,27 НП НП 282245,27 282245,27 282245,27 282245,27 0

Община Тервел
„Обновяване на площад „Старият дъб в 

гр.Тервел“ – зона за отдих“
101739 101739 100,00% 101739 101739 НП НП 101739 101739 101739 101739 0

Община Тервел

Ремонт на открита спортна площадка в 

основно училище с.Нова Камена,община 

Тервел

172331,93 172331,93 100,00% 172331,93 172331,93 НП НП 172331,93 172331,93 172331,93 172331,93 0

Община Тервел
„Реконструкция на сграда за център за 

социални услуги в с.Безмер“
273775,49 273775,49 100,00% 273775,49 273775,49 НП НП 273775,49 273775,49 273775,49 273775,49 0

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 182249,66 182249,66 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и инвестиции, 

свързани с възстановяване и 

подобряване на културното 

и природното наследство

163 371,15 163 371,15 147 584,49 147 584,49 147 584,49 147 584,49 0,00 0,00 0,00

ФОНДАЦИЯ КРУГА 

„Дивите растения като храна – опознаване, 

популяризиране и съхранение на местното 

биоразнообразие и кулинарна традиция в 

община Крушари“

29 298,00 29 298,00 100,00% 29 298,00 29 298,00 НП НП 29 298,00 29 298,00 0,00 0,00 0

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА - ЗА ЗЕМЯТА, 

ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА

26 750,00 26 750,00 100,00% 26 750,00 26 750,00 НП НП 26 750,00 26 750,00 0,00 0,00 0

ОБЩИНА КРУШАРИ

„ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – КУЛИНАРНАТА 

АКАДЕМИЯ ДА ДОБРУДЖА“

29 400,00 29 400,00 100,00% 29 400,00 29 400,00 НП НП 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00 0

ОБЩИНА КРУШАРИ ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“ 27 140,00 27 140,00

100,00%

27 140,00 27 140,00

НП НП

27 140,00 27 140,00

0,00 0,00 0

ОБЩИНА КРУШАРИ 

Подобряване на материално-техническата 

база на седемте читалища от Община Крушари 

чрез закупуване на обзавеждане и 

оборудване

25 621,49 25 621,49 100,00% 25 621,49 25 621,49 НП НП 25 621,49 25 621,49 0,00 0,00 0

ОБЩИНА КРУШАРИ „НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОБРУДЖА“

25 161,66 25 161,66 100,00% 9 375,00 9 375,00 НП НП 9 375,00 9 375,00 0,00 0,00 0

Общо: 4 465 174,85 3 062 927,89 3 963 174,73 2 739 839,05 3 963 174,73 2 739 839,05 2 595 112,26 1 848 674,72 0,00
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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; 

Индикативният график за приеми на проекти по мерки към Стратегията е одобрен 

от управителния съвет през месец април 2020 г. 

 

Пред отчетния период при спазване на одобрения график са проведени 4-ри процедури 

за прием: 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на 

проекти на потенциалните кандидати; 

През периода. на територията на общините Тервел и Крушари са организирани и 

осигурени условия за провеждане на 4 бр. обучения  

Обученията са проведени както следва: 

 На 09.07.2020 г. в с. Крушари. На обучението присъстваха 11 заинтересовани 

лица. 

 

и на 10.07.2020 г. в гр. Тервел. На обучението присъстваха 15 заинтересовани лица. 

 

Представен е доклад за изпълнение на услугата и е извършен разход. 

 

 Проведени са 2 бр. еднодневни обучения свързани с изпълнение на проекти по 

СВОМР. 

 

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

20.12.2019-06.03.2020

150000,00 лв.
27.04.2020-17.06.2020

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

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

27.05.2020-27.07.2020

Август Септември Октомври Ноември

02.01.2020-09.02.2020

99 488,08 лв.

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 Май Декември
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Организирането на  обученията на бенефициенти и техни представители  по 

подмерки 7.2 и 4.1 от СВОМР, премина при спазване на  противоепидемични 

мерките съгласно Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на 

Здравеопазването. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

1. През периода на докладване са проведени 4 бр. Процедури за прием: 
 

 Код  
Наименовани
е  

Оперативн
а 
програма  

Дата на 
активиран
е  

Краен срок за 
кандидатстван
е  Статус  

Фин. от 
ЕС  

Фин. от 
НФ  

 BG06RD
NP001-
19.264 

МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ Под 
мярка 6.4. 
"Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности" 

Програма 
за развитие 
на селските 
райони 

03.05.2019 10.03.2020 Приключил
а 

614 
700,00 

68 300,00 

 BG06RD
NP001-
19.338 

"МИГ Тервел - 
Крушари" 
Подмярка 
19.7.6 
„Подкрепа за 
поддържане, 
възстановяван
е и 
подобряване 
на културното 
и природното 
наследство в 
територията „ 

Програма 
за развитие 
на селските 
райони 

20.12.2019 17.07.2020 Приключил
а 

135 
000,00 

15 000,00 

 BG06RD
NP001-
19.407 

МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ 
Подмярка 4.1. 
«Подкрепа за 
инвестиции в 
земеделски 
стопанства» 
към 
Стратегията за 
Водено от 
общностите 
местно 
развитие 

Програма 
за развитие 
на селските 
райони 

27.05.2020 24.07.2020 Приключил
а 

143 
064,00 

15 896,00 

 BG06RD
NP001-
19.418 

МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ Под 
мярка 6.4. 
"Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности" 

Програма 
за развитие 
на селските 
райони 

08.06.2020 31.07.2020 Приключил
а 

24 120,00 2 680,00 
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 Изготвени са Обяви, Условия за кандидатстване, документи за попълване при 
кандидатстване, документи за информация при кандидатстване и документи за 
информация при изпълнение на проектите. Пакетите документи са изпратени за 
проверка и са одобрени от УО.  
 

 На заседания на Управителния съвет на основание проведената процедура за избор на 
изпълнители и изготвен окончателен списък с оценители по подмерки, бяха определени 
оценители по съответните процедури и назначени със Заповед на Председателя на УС. 

 

 Активирани бяха оценителните сесии по съответните процедури и се извършиха оценки 
по АСД и ТФО на подадените проекти. Действията на КППП се отрази в протоколи и 
Окончателни оценителни доклади. 

 

 Оценителните доклади бяха представени за одобрение на заседание на УС. 
 

 Изготвени са списъци с одобрените и неодобрени от МИГ подадени проектни 
предложения. 

 

 Чрез ИСУН резултатите от проведената процедура и оценителна сесия се „Публикуваха“ 
, което осигури автоматично на електронните пощи информиране на кандидатите за 
статуса на подадените от тях проекти.  

 

 След приключване на оценителните сесии, същите се въведоха в системата ИСУН за 
проверка от ДФЗ. 

 

 

Резултати от проведените процедури за прием през отчетния период: 

 

 

 

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

451043,54 252267,37 55,93 451043,54 252267,37 451043,54 252267,37 1055647,22 514680,51 0

Приоритет 2: Развитие на благоприятна 

жизнена среда за социално приобщаване и 

общо подобряване на качеството на живот

163371,15 163371,15 100,00 147584,49 147584,49 147584,49 147584,49 1012341,35 1012341,35 0

Общо: 614414,69 415638,52 67,65 598628,03 399851,86 598628,03 399851,86 2067988,57 1527021,86 0
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3 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 поддържането 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);  
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 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 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. 

    
 

4 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. Актуализира се и се извърши редизайн 
на електронната страница на МИГ. 

 

 
 
 
Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ: 
 www.mg-tk.org. 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.  

http://www.mg-tk.org/
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Публикувани са списъците с одобрени и неодобрени проекти по обявите за прием. 
Публикувани са и изготвените Проучване. 

 
Направени са общо 9 бр. публикации в регионален вестник „НОВА ДОБРУДЖАНСКА 

ТРИБУНА“ и „ГЛАС“ на всички обяви за прием, както и за постигнатите резултати.  
   
 
Извършени са и изработване и излъчване чрез радио „Добруджа“ над 8 минутно излъчване 
на следния текст. 
 
МИГ Тервел-Крушари изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на основание 

Споразумение №  Ер Де 50-153 от 21.10.2016г., сключено между Управляващия орган на ПРСР -  Министерство на 

земеделието, храните и горите и Сдружение МИГ Тервел-Крушари за предоставяне на финансова помощ по 

подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″.  

Одобрената стратегията за водено от общностите местно развитие е в размер на 2 933 000лв. разпределени 

по различни подмерки. 

Средства са за  подпомагане на  земеделски стопани, преработватели, предприемачи, общини и читалища на 

територията на общините Тервел и Крушари за  финансиране на дейности, допринасящи за изпълнение на  

Стратегията. 

При  изпълнението и, към настоящият момент МИГ Тервел –Крушари има обявени и приключили 8 бр. Процедури 

за прием на проектни предложения за финансиране по всички подмерки . 

Подадени и одобрени към МИГ са 38 броя проекти, като сключените Административни договори за 

предоставените на безвъзмездна финансова помощ с ДФ Земеделие,  към 23.10.2020 г. са 20 броя.  

МИГ Тервел-Крушари изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на основание 

Споразумение №  Ер Де 50-153 от 21.10.2016г., сключено между Управляващия орган на ПРСР – 2014-2020 

 
Издаден е сертификат за излъчване. Направени са 5 бр. излъчване – 27.10.2020, 10.11.2020, 
30.11.2020, 9.12.2020 и 22.12.2020 г.  С продължителност 01:55.4 минути, или общо 9 
минути и 58 секунди. 

 
 

5. 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; 

 
През периода с цел осъществяване на мониторинг по изпълнение на проектите се 

осъществява постоянна комуникация и координация с бенефициентите. Предоставяше се 
насоки и препоръки по изпълнението на договорите. 
При отчитане на проектите се извършваше проверка на място, при която се попълваха 

контролни листи и се изготвяше снимков материал. 
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Един от общо 4- те приключили и отчетени проекти е BG06RDNP001-19.76-014 на  Земеделски 
стопанин Т. Рачева. 

Стопанството обработва общо 53 дка земя в 

землището нас. Лозенец , община Крушари.  

Целта на проекта е закупуването на 

селскостопанска техника за подобряване на 
машинно тракторния парк на стопанството, като е 
закупен  Трактор ZETOR MAJOR 80.  Освен селскостопанска техника стопанството модернизира и 

наличният си прикачен инвентар със закупуване на  Дискова брана HISARLAR DH20L . 

 Стойност на проекта: 77 618,50 лв., от които: 

 38 809,25лв.  – Безвъзмездна финансова помощ;  

  38 809,25 лв.   – Собствено финансиране; 
 

Изпълнен и отчетен е ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.76-009:  

По проекта са създадени 33.700 дка. трайни 

насаждения от лавандула и е закупена  земеделска 

техника. 

 
Проектът е на обща стойност:  

37395,47 лв., от които 18697,73 безвъзмездна финансова помощ. 
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Изпълнен и отчетен е ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.76-013 : Закупуване на прикачен комбайн за 
лавандула. 
 

 
Общата стойност на проекта е 81 000,00 лв, 
от които 27 356,94 лв е безвъзмездната 
финансова помощ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Изпълнен и отчетен е ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.003-0001 „Рехабилитация на част от улица 
"Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич“ 
 
 

Проектът е на обща стойност 137255,26 лв. 
Безвъзмездна финансова помощ. 
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Осъществена е и проверка на място на проект в процес на изпълнение: 

 

В процес на изпълнение е проект на 
„Радида“ ООД с. Сърнец, община Тервел. 
Извършена е подмяна на покривни материали 
на сградите в кравекомплекс"",   в един от 
краварниците, и е в процес на изграждане 

покривната метална конструкция на краварник 
№3.  

Главната цел на проекта е  „Модернизиране на 
кравеферма, включващо подмяна на покривни 
материали и закупуване на ехограф“ 

Основните дейности  по проекта са подмяна на покривни материали на сградите в кравекомплекс" 

- ПИ № 000143, в землището на с. Сърнец, общ. Тервел – общо ще се подменят материалите на 3 броя 
краварника (краварник № 2, № 3 и № 4) и закупуване на Ехограф Модел CTS-800 Vet.  

 Стойност на проекта: 145 794,77лв., от които: 

72 897,37 лв.  – Безвъзмездна финансова помощ;  

 72 897,40 лв.   – Собствено финансиране; 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.  
 

През отчетния период основен проблем за изпълнение на Стратегията е 
изключителното забавяне от страна на ДФ Земеделие, при проверка на приключилите 
Процедури и оценителни сесии, и одобрението на подадените проекти.  
 

Забавянето от приблизително 24 месеца за одобрение на подадените проекти, 
поражда опасения и ненадежност у кандидатите за изпълнение на проектите при 
заложените разходи и планирани дейности.  
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Допълнително утежняващо обстоятелство е и епидемиологичната обстановка в 
страната.  
 

През периода единствения проект по подмярка 4.2, бе отказан за финансиране, както 
от страна на бенефициента, и съответно в последствие от ДФЗ. 
Причината за отказа от изпълнение, бе липсата на достъп до профил към Договора в 
ИСУН, поради блокиране на електронната поща на бенефициента и невъзможност за 
изпращане на информация за предприетите действия за изпълнение на дейностите.  
С писмо на хартиен носител, до ДФЗ е изпратено писмо, с което бенефициентът е 
уведомил  за анексиране на срока по договора за изработка и доставка на активите по 
проекта. Причина за анаксирането, бенефициентът е посочил  невъзможност на фирмата 
доставчик за спазване на срока, поради епидемиологичната обстановка в страната, и 
договорът е удължен с няколко месеца. 

ДФЗ, не признава така направеният анекс и изпратените документи на хартиен 
носител и отказва финансирането на договора, поради неспазване на 6 месечния срок за 
стартиране на изпълнението на проекта. 
 
 

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: 

 социално приобщаване на местните уязвими групи от деца в 
неравностойно положение, хора с увреждания, самотни и възрастни хора, и 
представители на ромската общност; 
 въвеждащи нова услуга или разработващи нов продукт за територия 

или предлагащи нов подход за адресиране на съществуващите проблеми на 
територията. 

 
8.  Управление на Местната инициативна група;  

 
Невена Маринова Кирова – Изпълнителен директор; 
Даниела Павлова Николова - Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР; 

Стоян Димитров Дамянов - Координатор за Общ. Крушари. 

 
Промяна на изпълнителния директор на МИГ; -НЕПРИЛОЖИМО 
 
Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР; -НЕПРИЛОЖИМО 
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Промяна на счетоводител на МИГ(ако е приложимо); -НЕПРИЛОЖИМО 

 
Промяна на други служители на МИГ; -НЕПРИЛОЖИМО 

 
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. 

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

 Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 
НЕПРИЛОЖИМО 

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

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

НЕПРИЛОЖИМО 
 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 
споразумение(ако е приложимо); 

 
 
През отчетния период е извършено изменение СВОМР с допълнително 

споразумение от 15.04.2020 г..  
 
Промените са на основание чл.36 (1) от ПМС 161,  чл.9 , ал.1, т.8 от Споразумението, 

във връзка с чл.39, ал.3  от Наредба №22. 
Предложението за изменение е по отношение на финансовите й параметри до 10 

на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, изразяващи се в 
пренасочване на остатъчен финансов ресурс от подмярка 4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти, към подмярка 4.1 
Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства. 
Предложенията и мотивите за промени, както и тяхната допустимост са 

публикувани на интернет страницата на МИГ – Тервел -Крушари, с адрес: www.mig-
tk.org, в раздел ИНФО ВОМР „Стратегия ”. 

 
В съответствие с чл.39, ал.3, от Наредба №22 на МЗХГ е заявена 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 
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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. 

 
Изменението е на основание промяна  в описание на мерки в СВОМР, произтичаща от 

Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 
производители (обн,ДВ бр.2 от 2018 г.), с който отпада правното основание за издаване на 
наредбите по чл.9- а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020. 
Промените са направени при спазване на  чл.32, ал.1, т.7 от Устава  във връзка с чл.25, ал.1, 
т.8 от ЗЮЛНЦ, и на основание чл.39, т.1 от Наредба №22.  

 
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  200 000 лв. да се промени на 

41 600,00 лв. 

  

 
Всички останали текстове от т.5 остават непроменени. 
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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) 

2 783 000 94,9 

4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства  

От 750 000 

 на   908 400 

От 25,6 

 на 31,0 

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

 От 200 000 

На 41 600 

От 6,8 

 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 

19.7.6. 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 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  2 933 000 100,0 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие* 
910 000 23,7% 

 

 

 



38 

 

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

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. 
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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 

единица 

Целева  

стойност 

Индикатори за изпълнение 

Общо публични разходи  Лева  От 750 000 лв. 

 на 908 400 лв. 

 

 

 

Подмярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Име на индикатора Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Индикатори за изпълнение 

Общо публични разходи в лева Лева  От 200 000 лв.  

на  

41 600 лв. 

 

Всички останали текстове в т.9 остават непроменени 

 

 
 

10. 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);- 
През периода на докладване са проведени 2 бр. проверки на място. Проверките са 

свързани с подадените заявки за плащане за 2019 г. и за първото шестмесечие на 2020 

г. 
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11. 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 10000,00 10000,00 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); 

Най - значителният резултат от работата на МИГ е сключените 21 бр. договори по 

ПРСР 2014-2020 г.  за предоставяне на финансова помощ  и 4 бр. приключили на 

територията на МИГ, и отчетени към ДФ „Земеделие“, което е в резултат и на  

активното сътрудничество постоянна комуникация и координация, както с 

кандидатите, така и бенефициентите ползватели на помощта и месната власт.   

 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащан

е

(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 2 17 2 17 2 17 10 14 10 14 70 0 0 0

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти

4 0 4 0 2 0 2 1 1 1 1 25 0 0 0

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности

8 3 9 3 8 3 8 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 0 6 0 6 0 6 5 6 5 6 75 0 0 0

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство

8 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 48 11 42 11 39 11 39 16 21 16 21 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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13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Изходяща поща  

182 21.1.2020 Писмо за отказ към Валентин Адамов АиК 2000 

183 22.1.2020 
ДФЗ-  Извлечение от протокол на УС за рестартиране на процедура 
BG06RDNP001-19.012 по мярка 4.2 

184 22.1.2020 
МЗХГ Извлечение от протокол на УС за рестартиране на процедура 
BG06RDNP001-19.012 по мярка 4.2 

185 22.1.2020 
ДФЗ Извлечение от протокол на УС за рестартиране на процедура 
BG06RDNP001-19.012 по мярка 4.2 

186 22.1.2020 
 Писмо Предоставяне на допълнителна информация по заявлени разходи по 
19.4 за 2020 

188 5.2.2020 

ДФЗ подписан Договор № BG06RDNP001-19.012-0002-С01 от 03.02.2020 г.  на 

Бенефициента „ДЖАМБО-Л“ ООД 

189 7.2.2020 МЗХГ Доклади за изпълнение на подмярка 19.2 и подмярка 19.4 

190 11.3.2020 
МЗХГ Стартиране на оценителна сесия в ИСУН BG06RDNP001-19.264 подмярка 
6.4 

191 11.3.2020 ЦКЗ Стартиране на оценителна сесия в ИСУН BG06RDNP001-19.264 подмярка 6.4 

193 3.4.2020 
ДФЗ Допълнителна информация по ПП BG06RDNP001-19.076-0004 на кандидат 
Георги Бохоров 

194 3.4.2020 
ДФЗ Допълнителна информация и документи за отстраняване на 
нередовности по заявка за плащане за 2019г. 

195 23.4.2020 
МЗХГ Уведомление за начало на  процедура за прием на  ПП BG06RDNP001-19.407 
мярка 4.1 

196 24.4.2020 
МЗХГ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.264 -S2 

197 24.4.2020 
ДФЗ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.264 -S2 

199 7.5.2020 МФ Съгласователно писмо по мярка 6.4 

200 7.5.2020 
ДФЗ Допълнителна информация по ПП BG06RDNP001-19.076-0004 на кандидат 
Георги Бохоров 
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201 8.5.2020 
МЗХГ Уведомление за начало на  процедура за прием на  ПП BG06RDNP001-19.418 
мярка 6.4 

202 8.5.2020 Фонд Флаг- Уведомление за предсрочно погасяване на кредит 

202-1 11.5.2020 
МЗХГ - Допълнителна информация по проекта за прием на процедура 
BG06RDNP001-19.407 мярка 4.1 

203 26.5.2020 
МЗХГ - Допълнителна информация по проекта за прием на процедура 
BG06RDNP001-19.418 мярка 6.4 

204 26.5.2020 ДФЗ Допълнителна информация по процедура №-19.289 мярка7.2 

205 12.6.2020 
МЗХГ Удължаване срока за прием на проекти по процедура за прием на проекти 
в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6  

206 15.6.2020 МЗХГ Искане за промяна на одобрени дейности и разходи по 19.4 

207 15.6.2020 Извлечение от Протокол на УС от 12.06.2020 

208 24.6.2020 
ДФЗ Подписан тристранен договор с кандидат Димитър Стоянов Иванов 
мярка 4.1 

209 24.6.2020 ДФЗ Подписан тристранен договор с кандидат Таня Георгиева Рачева 

210 17.6.2020 МЗХГ Корекция в Искане за промяна на одобрени дейности и разходи по 19.4 

211 23.6.2020 МЗХГ Уведомление за промяна на датите на  планирани обучения 

212 30.6.2020 
ДФЗ Заявление за профил в ИСУН на упълномощено лице за по 
административен договор BG06RDNP001-19.003-0002-С01 

213 30.6.2020 
ДФЗ Подписан тристранен договор № BG06RDNP001-19.003-0004-С01 с 
кандидат община Тервел 

214 30.6.2020 
ДФЗ Подписан тристранен договор № BG06RDNP001-19.003-0005-С01 с 
кандидат община Тервел 

215 16.7.2020 МЗХГ  Покана за независим наблюдател по оценката на КППП по мярка 19.7.6 

216 20.7.2020 
МЗХГ  Уведомление за сформирана  КППП по мярка 19.7.6 и активиране на 
оценителна сесия 

217 20.7.2020 
ЦКЗ Уведомление за сформирана  КППП по мярка 19.7.6 и активиране на 
оценителна сесия и създаване на профил на оценител Петранка Райчева 



44 

 

218 23.7.2020 
ДФЗ Свидетелство за съдимост на кмет на общ. Крушари във връзка с 
подписване на Административен договор по мярка 7.2 

219 27.7.2020 
МЗХГ  Уведомление за сформирана  КППП по мярка 4.1 и активиране на 
оценителна сесия 

220 27.7.2020 
ЦКЗ Уведомление за сформирана  КППП по мярка 4.1 и активиране на 
оценителна сесия 

221 29.7.2020 
ДФЗ Допълнителна информация и документи по процедура BG06RDNP001-
19.264-мярка 6.4 

222 31.7.2020 Покана за сключване на АД до Георги Бохоров 

223 31.7.2020 МЗХГ  Покана за независим наблюдател по оценката на КППП по мярка 6.4 

224 3.8.2020 
МЗХГ  Уведомление за сформирана  КППП по мярка 6.4 и активиране на 
оценителна сесия 

225 3.8.2020 
ЦКЗ Уведомление за сформирана  КППП по мярка 6.4 и активиране на 
оценителна сесия 

226 3.8.2020 
ДФЗ Подписан тристранен договор № BG06RDNP001-19.076-0013 - с кандидат 
Константин Георгиев и № BG06RDNP001-19.076-0004 Георги Бохоров 

227 14.8.2020 Фонд Флаг - Искане за усвояване на суми по кредит 

228 17.8.2020 Фонд Флаг - Искане за усвояване на срока по договор за кредит 

229 1.9.2020 
ДФЗ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.338 мярка 19.7.6 

230 1.9.2020 
МЗХГ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.338 мярка 19.7.6 

231 1.9.2020 
ДФЗ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.407 мярка 4.1 

232 1.9.2020 
МЗХГ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.407 мярка 4.1 

233 1.9.2020 
ДФЗ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.418 мярка 6.4 

234 1.9.2020 
МЗХГ Уведомително писмо за приключила работа на КППП по процедура 
BG06RDNP001-19.418 мярка 6.4 

235 1.9.2020 
ДФЗ Видин Подписан тристранен АД с община Крушари ПП № BG06RDNP001-
19.289-0001-С1 
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236 23.9.2020 
ДФЗ Дирекция оторизация на плащанията допълнителни документи и 
пояснения по заявка за плащане 

237 23.9.2020 
МЗХГ Допълнителни пояснения и документи по заявление  за планирани 
дейности по 19.4 

238 5.10.2020 МЗХГ Уведомление за отказ по АД от страна на ДФЗ 

239 13.10.2020 
МЗХГ Допълнителни пояснения и документи по заявление  за планирани 
дейности по 19.4 

240 13.10.2020 
ДФЗ Дирекция оторизация на плащанията допълнителни документи и 
пояснения по заявка за плащане 

241 26.10.2020 
ДФЗ Пазарджик  допълнителни документи и пояснения по процедура 
BG06RDNP001-19-264-S2 

242 26.10.2020 Фонд Флаг - Искане за усвояване на суми по кредит 

243 30.10.2020 
ДФЗ Възражение за преразглеждане на оценителна сесия по процедура 
BG06RDNP001-19-264-S1 

244 6.11.2020 Община Тервел - справка плащания на лихви 

245 9.11.2020 
МЗХГ Молба за активиране на оценителна сесия по процедура BG06RDNP001-19-
264-S1 

246 - 
1 13.11.2020 Уведомление - Крис 93 

246-2 13.11.2020 Уведомление - Дент експерт ООД 

246 16.11.2020 
ДФЗ Писмо за приключена  оценителна сесия по процедура BG06RDNP001-19-
264-S1 

246-1 16.11.2020 
Уведомително писмо - Дент експерт ООД  по процедура BG06RDNP001-19-264-
S1 

246-2 16.11.2020 Уведомително писмо - Крис 93 ООД  по процедура BG06RDNP001-19-264-S1 

247 16.11.2020 
МЗХГ Писмо за приключена  оценителна сесия по процедура BG06RDNP001-19-
264-S1 

248 16.11.2020 Уведомително писмо - МЗХГ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ 21-22 12.2020 

249 16.11.2020 Уведомително писмо -ДФЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ 21.-22.12.2020 

250 18.12.2020 
ДФЗ Възражение за преразглеждане на Решение за изплащане на финансова 
помощ по мярка 19.4 
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Входяща поща 

1 13.1.2020 
Община Крушари РД-17-171/10.01.2020 Решение на Общ. Съвет Крушари - определяне на нов 
представител на общ. Крушари в ОС 

2 13.1.2020 МЗХГ 19-19-2-01-16/10.01.2020 Допълнителна информация по заявени дейности по мярка 19.4 

3 31.1.2020 
ДФЗ 02-6500/7414 29.01.2020 Писмо за неоснователно възражение на Николай Петров по 
процедура BG06RDNP001-19.012-S1  

4 31.1.2020 
ДФЗ 02-6500/91 29.01.2020 Писмо и Заповед № 03-РД/5060 18.12.2019г. За одобрение на  
процедура BG06RDNP001-19.012-S1  

5 16.2.2020 
ДФЗ 01-6500/426 13.02.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 359266 Диян Петров 

6 21.2.2020 
ДФЗ 01-6500/497 18.02.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 2661218 Живко  Петров 

7 21.2.2020 
ДФЗ 01-2600/665 18.02.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 712036 Есеншън оилс ООД 

8 21.2.2020 
ДФЗ 01-6500/498 18.02.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 583200 Таня Рачева 

9 21.2.2020 
ДФЗ 01-6500/496 18.02.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 662020 Димитър Иванов 

10 20.3.2020 
ДФЗ 01-6500/279 18.03.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 662020 Димитър Иванов 

11 31.3.2020 
ДФЗ 01-6500/314 26.03.2020 Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка 
за плащане 08/19/4/0/00007/304 

12 31.3.2020 МЗХГ 19-19-2-01-16/27.03.2020 Одобрение на годишен доклад по мярка 19.2 

13 3.4.2020 Радида ООД информация за изпълнение на договор BG06RDNP001-19.076-0005-C01 

14 13.4.2020 
ДФЗ 01-6500/275 09.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 678803 Иван Ангелов 

15 15.4.2020 
ДФЗ 01-0800/859 10.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.003 за кандидат с УРН 386094 Община Тервел за пп BG06RDNP001-19.003-0002 

16 15.4.2020 
ДФЗ 01-0800/861 10.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.003 за кандидат с УРН 386094 Община Тервел за пп BG06RDNP001-19.003-0005 

17 15.4.2020 
ДФЗ 01-0800/860 10.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.003 за кандидат с УРН 386094 Община Тервел за пп BG06RDNP001-19.003-0004 

18 15.4.2020 
ДФЗ 01-6500/1311 14.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 457635 Иван Веселинов 

19 15.4.2020 
ДФЗ 01-6500/1312 14.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 247515 Венцислав Вълчев 

20 27.4.2020 
Пояснителна информация от  Иван Веселинов УРН 457635  по писмо на ДФЗ 01-6500/1311 
14.04.2020  

21 4.5.2020 
ДФЗ 01-6500/1451 29.04.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 643517 Росица Петрова 

22 4.5.2020 
ДФЗ 01-6500/437 23.04.2020 Уведомително писмо и Заповед №03-РД/577за одобрение на ПППП 
BG06RDNP001-19.012 

23 4.5.2020 
МЗХГ 19-19-2-01-16/02.04.2020 Покана за подписване на допълнително споразумение по 
стратегия на МИГ Тервел - Крушари 

24 8.5.2020 
ДФЗ 01-6500/1544 05.05.2020 Уведомително писмо и Заповед №03-РД/1099 04.05.2020 за отказ 
по BG06RDNP001-19.076 за кандидат Деян Петров 
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25 18.5.2020 
ДФЗ 01-6500/543 14.05.2020 Решение №08/19/4/0/00007/1/04/03/01 за изплащане на авансова 
помощ 

26 18.5.2020 
ДФЗ 01-6500/545 14.05.2020 Решение №08/19/4/0/00007/1/04/03/01 за изплащане на финансова 
помощ 

27 18.5.2020 
ДФЗ 01-6500/1815 04.05.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 712036 Есеншън оилс ООД 

28 20.5.2020 
ДФЗ 01-0800/1215 12.05.2020 Уведомително писмо за връщане на Запис на Заповед  на Община 
Тервел за 2019г. 

29 22.5.2020 
ДФЗ 01-050/3400/33 20.05.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура  
BG06RDNP001-19.289 

30 26.5.2020 МФ 63-00-79/21.05.2020 Съгласуване на процедура  BG06RDNP001-19.418 по подмярка 6.4 

31 26.5.2020 
ДФЗ 01-6500/1738 21.05.2020 Уведомително писмо за одобрение по процедура BG06RDNP001-
19.076 за кандидат с УРН 583000 Таня Рачева 

32 26.5.2020 
ДФЗ 01-6500/1739 21.05.2020 Уведомително писмо за одобрение по процедура BG06RDNP001-
19.076 за кандидат с УРН 261218 Живко Петров 

33 26.5.2020 
ДФЗ 01-6500/1741 21.05.2020 Уведомително писмо за одобрение по процедура BG06RDNP001-
19.076 за кандидат с УРН 662020 Димитър Иванов 

34 4.6.2020 
ДФЗ 01-2600/1815-3 01.06.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 712036 Есеншун ойлс ООД 

35 19.6.2020 
ДФЗ 01-6500/696 17.06.2020 Уведомително писмо покана по процедура BG06RDNP001-19.076 за 
кандидат с УРН 583200 Таня Рачева 

36 19.6.2020 
ДФЗ 01-6500/697 17.06.2020 Уведомително писмо покана по процедура BG06RDNP001-19.076 за 
кандидат с УРН 662020 Димитър Иванов 

37 19.6.2020 
ДФЗ 01-6500/2699 17.06.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 387794 Христо Игнатов 

38 19.6.2020 
ДФЗ 01-6500/2496 17.06.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 712036 Есеншън оилс ООД 

39 26.6.2020 
ДФЗ 01-6500/754 24.06.2020 Уведомително писмо за одобрение на ПП  BG06RDNP001-19.003 0004  
и кандидат Община Тервел  

40 26.6.2020 
ДФЗ 01-6500/755 24.06.2020 Уведомително писмо за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.003 0005  
и кандидат Община Тервел  

41 1.7.2020 
ДФЗ 01-6500/2956 29.06.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 560909 Георги Бохоров 

42 1.7.2020 
ДФЗ 01-6500/2959 29.06.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 364307 Константин Георгиев 

43 7.7.2020 
ДФЗ 01-6500/1739 03.07.2020 Уведомително писмо покана по процедура BG06RDNP001-19.076 за 
кандидат с УРН 261218 Живко Петров 

44 7.7.2020 
ДФЗ 01-6500/2723 31.06.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 677869 Агро егер ЕООД 

45 13.7.2020 
ДФЗ 01-6300/829 09.07.2020 Уведомително писмо покана за сключване на договор по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 387794 Христо Пламенов 

46 24.7.2020 
ДФЗ 01-050-3400/42 21.07.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.289  

47 24.7.2020 
ДФЗ 01-6300/850 13.07.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.264  

48 24.7.2020 
ДФЗ 01-6300/864 09.07.2020 Уведомително писмо покана за сключване на договор по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 677869 Агро егер ЕООД  

49 24.7.2020 
ДФЗ 01-6500/3804 21.07.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 247515 Венцислав Вълчев 
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50 24.7.2020 
ДФЗ 01-6500/3803 21.07.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 678803 Иван Ангелов 

51 30.7.2020 
ДФЗ 01-6500/954 28.07.2020 Уведомително писмо за сключване на договор  по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 560909 Георги Бохоров 

52 30.7.2020 
ДФЗ 01-6500/957 28.07.2020 Уведомително писмо за сключване на договор  по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 364307 Константин Георгиев 

53 20.8.2020 
ДФЗ 01-0800/2318 18.08.2020 Уведомително писмо за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.003.0003  
по процедура BG06RDNP001-19.003 за кандидат община Тервел 

54 24.8.2020 

ДФЗ 01-6300/1061 21.08.2020  писмо за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.289  и Заповед 
№03-РД/2080 20.07.2020 за одобрение на ПП а BG06RDNP001-19.289-0001 за кандидат община 
Крушари 

55 8.9.2020 
ДФЗ 01-6300/1159 03.09.2020  Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка 
за плащане - Д-я Оторизация на плащанията 

56 8.9.2020 
ДФЗ 01-0800/2318 03.09.2020  Придружително писмо  - Покана за одобрение на ПП  
BG06RDNP001-19.003-0003 за кандидат община Тервел 

57 16.9.2020 
ДФЗ 01-6500/4546 14.09.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 457635 Иван Веселинов 

58 18.9.2020 
ДФЗ 01-6500/1192 15.09.2020 Уведомително писмо – Покана за сключване на договор  по 
процедура BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 247515 Венцислав Вълчев 

59 18.9.2020  Джамбо Л ЕООД Заявление за нов ел адрес по Договор BG06RDNP001-19.012-0002-С1 

60 6.10.2020 
ДФЗ 01-6300/1258 02.10.2020  Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка 
за плащане - Д-я Оторизация на плащанията 

61 6.10.2020 
ДФЗ 01-6500/1212 21.09.2020 Уведомително писмо – Покана за сключване на договор  по 
процедура BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 678803 Иван Иванов 

62 6.10.2020 
ДФЗ 01-6500/4792 01.10.2020 Уведомително писмо за допълнителна информация по процедура 
BG06RDNP001-19.076 за кандидат с УРН 643517 Росица Петрова 

63 15.10.2020 МЗХГ  19-19-2-01-16/07.10.2020  Одобрение на промяна в Бюджет по мярка 19.4 

64 19.10.2020 
ДФЗ Пазарджик 01-131-6300/39 14.10.2020 за Уведомително писмо за допълнителна 
информация по процедура  BG06RDNP001-19.264 S2 

65 19.10.2020 
МЗХГ 19-19-2-01-16/15.10.2020 Доклад  от Таня Цветкова и Борислав Асенов - наблюдютели без 
право на глас по оценителна процедура G06RDNP001-19.418 

66 19.10.2020 
ДФЗ 01-6300/1317 16.10.2020  Придружително писмо  - Покана за одобрение на ПП  
BG06RDNP001-19.076-0006 за кандидат Иван Веселинов 

67 19.10.2020 
ДФЗ 01-2600/2496 13.10.2020  Придружително писмо  - Покана за одобрение на ПП  
BG06RDNP001-19.076-0017 за кандидат Есеншъл Ойлс ООД 

68 27.10.2020 
ДФЗ 01-6300/1353 23.10.2020 за Уведомително писмо за преразглеждане на   процедура за ППП 
BG06RDNP001-19.264 S2 

69 27.10.2020 Оферта Интелект консулт - Печатен абонамент 

70 27.11.2020 
ДФЗ 01-2600/4029 20.11.2020 Решение за прекратяване на договор  BG06RDNP001-19.012-0002-
С01  

71 16.12.2020 
ДФЗ 01-6300/1545 14.12.2020 за Уведомително писмо покана одобрение   ПП  BG06RDNP001-
19.076-0007 на кандидат Росица Петрова 

72 18.12.2020 
ДФЗ 01-6300/1561 16.10.2020  Решение за изплащане на финансова помощ по заявка за плащане 
01-06.2020 

73 21.12.2020 Искане за промяна по одобрен проект на Мелиха Дюкянджи 
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14. Опис на приложения 

1) Таблица във формат Excel 

2) Пълномощно 

 

 

Дата: …………… 

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

НЕВЕНА КИРОВА на основание Пълномощно № 1129/13.04.2020 
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