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ЗА РАБОТАТА ПА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
Сдружение местна инициативна група Тервел - Крушари е създадена през 201 О г.

по инициатива на общинските власти и бизнеса в двете общини Тервел и Крушари и
обхваща териториите им.

МИГ Тервел-Крушари е една от първите 35 местни инициативни групи в страната,
които изпълниха стратегии за местно развитие още в периода 2013-2020 r. Днес тя е
една от вече 64 местни инициативни групи, които изпълняват стратегии за водено от
общностите местно развитие (СВОМР).

През този програмен период 2014-2020, МИГ изпълнява Втората си Стратегия за
водено от общностите местно развитие. Разработването на Стратегията беше съобра
зено с извършените териториален и социално-икономически анализ, проучването на
нагласите и очакванията сред местното население и заинтересованите страни. Така
беше формулирана стратегическата цел :«Партнъорство за използване на потенциала
на територията на МИГ Тервел и Крушари като двигател за местния бизнес и подо
бряване на живота в общността» и приоритетните направления в нея : Приоритет 1:
Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на
икономическите дейности.Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за
социално приобщаване и общо подобряване на качеството на живот.

Това, което касае пряко кандидатите, които подават свои проекти, които се финанси
рат по Стратегията са мерките , по които се организират от МИГ приеми за кандидат
стване. Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Тервел-Крушари
включва само мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 r. на Европейският земедел
ски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Мерките , по които можеше и все още може да се кандидатства са общо пет, като две
от тях са адрееирани към публичния сектор- в случая, двете общини Тервел и Круша
ри.

Мерките, предназначени за бизнеса са:
Мярка 4 .1 : Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства;
Мярка 4.2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;
Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности;

Общинските мерки еа:
Мярка 7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички

видове малка по мащаби инфраструктура;
Мярка 19.7.6: Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване

на културното и природното наследство.
За изпълнение на стратегията е подписано Споразумение през 2016 г. с министер

ството но земеделието, храните и горите, с финансов ресурс от 2 933 000 лв. със срок
на изпълнение до юни 2023 r.

На основание преходния регламент през октомври 2021 r. бе. подписано допълни
телно споразумение с което е увеличен финансовия ресурс на 3 732 000 лв. и срок на
изпълнение до юни 2025 r.

От 2016 r. до момента са подготвени, обявени и проведени 12 процедури за прием на
проекти, като две от тях са отворени за прием и в момента.

По Под.мярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в зеАtеделски стопанство»:
Проведени процедури за при

е~~ иа проектиn предложения -
2 • ~~' Hiil .: :: 1 . llllii!I броя...-.,. ' \ ·1•;.,-,-~ • . ' .11 f, !1 1 '·1 Процедура №

BGOбRDNPOOl-19.076 в ИСУН
2020 - през 2018 r..

Процедура №
BG06RDNP001-19.0407 в
ИСУН 2020 - през 2020 r.

Към месец иоемврп 2021 r. е
обявена нова процедура за
прием .1'4~ BGOбRDNPOOl-19.547

0 Брой подадеип про-
екти - 17 бр., от които 6 бр. за
животновъдство, 1 бр. за пче

ларство и 10 бр. за трайни иасаждеиия и етерпчио маслени култури.
0 Обща стойност иа заявената БФП 11а прсектяте - 908091,00.
0 Брой одобрени от МИГ проекти - 17 бр.-100%
0 Брой сключени договори с ДФЗ-РА -16 бр.-94 о/о
0 Обща стойност иа сключените договори за безвъзмездна фвиаисова по-

мощ - 809 821,00 лв. - 80 о/о
0 Обща стойност иа изплатената безвъзмездна финансова помощ - 306

072,00 лв. - 38 о/о
През 2022 r. е предвяаево обявяване на иов прием на проектни предложеввя по

подмярка 4.1.
По Под.мярка 4.211Инвестиции в прш,аботко/111аркетинг на селскостопански про-

дукти,):
• Обявени в проведевв процедури за првем иа проектип вредложеввя 3 бр.
• Процедура N! BG06RDNP001-19.012 в ИСУН 2020 - 2018 r.
0 Общ брой одобрени от МИГ проекти - 1 бр.
0 Брой сключено договори сДФЗ-РА-1 бр.-100%
0 Обща стойност на сключенвте договори за безвъзмездна фпиавсова по-

мощ - 41 600,00 лв. -100%
0 Отказани за пзпълиеип проекти- 1 бр.
През аоемврв 2021 r. приключи третия прием на проектип предложенвя по

подмярка 4.2. Процедура BGOбRDNPOOl-19.500.

Подадено е 1 бр. Проектно предложевпе със стойност на БФП 24 750,00 лв,
През 2022 r. е предвидено обявяване на нов прием ва проектвп предложения по

водмярка 4.2
По ПодАIЯJJКа 6.4. ((Инвестии1ш в под,g,епа на неземеделски дейности>):

._... • • Обявени и проведени проце-f~~- дурИ За прием И3 проектвв пред-
t.liit.D"' 1 J.I ложеввя - 3 бр. с общо четири
••r,.: 1 ! приема;
•• • ' .А • Процедура J'I"!

BG06RDNP001-19.264 в ИСУН-
2019-2020;
• Процедура №

BG06RDNP001-19.418 в ИСУН -
2020;
• Процедура №

BG06RDNP001-19.496 в ИСУН -
2021.

О Брой подадеии проекти - 11
бр.,

О Брой одобреип от МИГ про
екга-10 бр.
0 Обща стойност на одобрена

------- та от МИГ безвъзмездна фпиав
сова стойност по проектите- 632584,00 лв.- 81 о/о
0 Брой сключени договори с ДФЗ-РА- 3 бр.-30%
0 Обща стойност ва сключените договоря за безвъзмездна финансова по-

мощ 164 022,00 лв. - 26 о/о
0 Обща стойност на изплатената БФП 10 718,00 лв. -1,6 о/о

През 2022 г. е предвидено обявяване иа нов прием на проекrип предложения по
подмярка 6.4.

По Подмярка 7.2. 11Инвестии11и в създаването, подобряването или розишряване
то на всички видове Аtолко по мащаби инфростю1кtnJl11О1):
• Обявеип и проведеип проце- ~

дурп за приеАt иа проектиппредло
жения 2 бр. стри приема;
• Процедура №

BG06RDNP001-19.0003 в ИСУН2020
- 2018 r.;
• Процедура №

BG06RDNP001-19.0289 в ИСУН2020
- 2019 г.;

О Брой подадеип проекти - 6

Брой одобрени от МИГ проекти- 6
бl). - 100%□ Обща стойност иа подадеипте про-
екm 1 149 596,61 лв.
• Брой сключени договори с ДФЗ-РА
-6бр.□ Обща стойност на сключеипте дого-
вори за безвъзмездна фпиаисова помощ 1
149 596,61 лв. -100 о/о

През 2021 r. е обявен нов прием иа проектип предложеипя по подАшрка 7.2.
Процедура BG06RDNP001-19.548

По Подмярко 19. 7.6. Подкрепа за подi}ьржоне, 6'Ьзстановявоне и подобряване но
кулпwното и природното наследство в територията:
• Обявена и проведена процедура за првеА1на проектни предложеипя 2 бр.

с три приема.- 2020 r.
О Брой подадени проекти- 6 бр.,
О Брой одобрени от МИГ прое1пи - 6 бр. - 100%
О Обща стойност иа подадеипте проекти 147 584,49 лв.
• Брой сключени договори с ДФЗ-РА-1 бр.
• Проведената процедура е иа етап проверка от ДФ Земеделие.
В резюме:
0 Общо подадеип към МИГ проекти -45 бр.
0 Общо одобрени от МИГпроекти - 41 бр.
0 Неодобрени от МИГ проекти -4 бр.
0 Обща сума иа одобрените от МИГ проеь..п- 4 162628,33 лв. (вкл. съфи-

наиспраие от беиефицпеитите)
След като стават факт насоките за каидвдатстваие , които се очакват от Мп

ипстерство ва земеделието, местипте П11Пцпатпвии групи, сред копто е в МИГ
Тервел-Крушари,трябва да започиеда подготвя за оценка своята нова стратеrпя,
с която за трети път ще кандидатства за фпиаиспраие пред Мив:пстерството.


