
     

                                           
Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11, тел. 0887469928,  e-mail: migtk@abv.bg : https://www.mig-tk.org 
 

 

ПРОЕКТ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА 
на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР 

 

Номер на заповед за одобрение на 
стратегия за ВОМР 

 № РД 09-631/ 31.08.2016 г. 

Номер на споразумение за изпълнение 
на стратегия за ВОМР 

 № РД 50-153/ 21.10.2016 г. 

  

ДАННИ ЗА МИГ 

Наименование  Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ 
Седалище и адрес на управление  гр.Тервел, обл. Добрич, ул.“Цар Калоян“ №11 
Адрес за кореспонденция  9450 гр.Тервел, ул.“Цар Калоян“ 11 
Данни за съдебна регистрация  Ф.Д. №13/2010 на Добрички окръжен съд 
ЕИК по БУЛСТАТ  175 887 880 
Име на законния представител  Живко Жеков Георгиев 

  

На основание чл.39, ал.1, от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. на МЗХГ, във връзка с  одобрено от Правителството на 

Република България, единадесето изменение на Програмата за развитие на селските 

раи они 2014 – 2020 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европеи ския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни 

разпоредби във връзка с подпомагането от Европеи ския земеделски фонд за развитие 

на селските раи они (ЕЗФРСР) и от Европеи ския фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 

1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 

г. и 2022 г. , и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.,  при спазване на Указанията 

на УО на ПРСР 2014-2020 г., 

Заявявам  промяна в стратегията за ВОМР изразяваща се в увеличение на 

бюджета на СВОМР на МИГ Тервел – Крушари с 913 хил. лв. публични средства и 

изпълнение до юни 2025 година, както следва: 

 

mailto:migtk@abv.bg


 

➢ Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР, с 

допълнителен размер на финансовата подкрепа със 799 000 лева, разпределени 

по подмерки от Стратегията. 

➢ Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ – с допълнителен размер от 114 000 лева 

финансовата подкрепа  

 
 

ОБОСНОВКА ЗА ИСКАНАТА ПРОМЯНА 
 
 
Увеличението на финансовия ресурс по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР, 

с допълнителен размер от 799 000 лева финансовата подкрепа, разпределени по 

подмерки от Стратегията ще допринесе до по-голяма сигурност и увереност за  

постигане на основната Стратегическа цел « „Партньорство за използване на 

потенциала на територията на МИГ Тервел и Крушари като двигател за местния бизнес 

и подобряване на живота в общността»  като се осигури  финасиране на  по-голям брои  

проекти на териториятя на МИТ, насочени към насърчаване на по-голяма част от 

местния бизнес за развитие конкурентноспособноста и разнообразяване на 

икономическите деи ности,   създаване на заетост, доходи,  и развитие на благоприятна 

жизнена среда за социално приобщаване и общо подобряване на качеството на живот. 

Допълнително осигурения финансов ресурс е необходим за ключовите 

установени потребности на заинтересованите лица на територията на МИГ за: 

• 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.  

• осигуряването на условия и среда за активно приобщаване на уязвимите социални 

групи в живота на общността; 

• разширяване на достъпа до социални услуги за различни категории от населението 

– деца и млади хора, възрастни хора, включително от ромската общност; 

• обновяване и поддържане на зелените площи, улично осветление, площади, 

тротоари и др. за да се възстанови функционалността и привлекателността им за 

населението и бизнеса; 

• подобряване и обновяване на образователната инфраструктура; 

• оползотворяване и капитализиране на богатото културно-историческо и природно 

наследство и потенциал. 

 

 

 

 



 

Допълнителния финансов ресурс е необходимо да бъде разпределен по 

подмерки в резултат на заявени интереси, и за постигане на одобрените индикатори, 

по съответните подмерки и приоритети. 

 

Към настоящият период : 

1. По подмярка 4.1 са подадени и одобрени от МИГ - 17 бр. Проекта, от които 

15 бр. са  със сключени Договори  за финансиране с ДФЗ. Очаква се да се сключат 

договори и за останалите 2 бр.. Увеличаването на финансовия ресурс по подмярката ще 

допринесе за постигане на одобрените Индикатори за изпълнение към Стратегията - 

20 бр.  Подпомогнати земеделски стопанства 

 
2. По подмярка 6.4 са подадени 9 бр. , одобрени от МИГ - 8 бр.  Проекта, от 

които 1 бр. е  със сключени Договори  за финансиране с ДФЗ. Очаква се да се сключат 

договори и за останалите 7 бр.. Увеличаването на финансовия ресурс по подмярката ще 

допринесе за надвишаване на одобрените Индикатори за изпълнение към Стратегията 

- 8 бр.   

 
3. По подмярка 7.2 са подадени и одобрени от МИГ - 6 бр. Проекта,  които 6 

бр. са  със сключени Договори  за финансиране с ДФЗ. Увеличаването на финансовия 

ресурс по подмярката ще допринесе за постигане на одобрените Индикатори за 

изпълнение към Стратегията - 8 бр.   

 

 

 

 

Финансови параметри и индикатори от Стратегията за ВОМР по Споразумение №РД-

50-153/21.10.2016 г. изменена с Допълнително споразумение №4 от 15.04.2020 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
Информация за одобрените от МИГ, ДФЗ суми по проекти и остатък на финансов ресурс по Приоритети и подмерки. 
 
 

  
Приоритет и специфични 

цели 

Общо за периода на 

стратегията 

Одобрени от МИГ  към 

31/12/2020 

Одобрени от ДФЗ към 

08/04/2021 

Очаквано одобрение  

от ДФЗ към към 

08/04/2021 

 Остатък към 08/04/2021 

лева % лева % лева % лева % лева % 

Приоритет 1: Насърчаване на местния 

бизнес за създаване на заетост, доходи и 

разнообразяване на икономическите 

дейности  

1 633 000 55,68 1401057,95 47,77 736978,11 25,13 629189,46 21,45 266832,43 9,10 

Специфична 

цел 1.1: 

Повишаване на 

конкурентноспособността 

на местното земеделие и 

добавяне на стойност при 

местните селскостопански 

продукти 

950 000 32,39 
908091,26 30,96 736978,11 25,13 136222,77 4,64 76799,12 2,62 

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 492966,69 16,81 190033,31 6,48 

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 
1149596,6

1 
39,19524753 147584,49 5,03 2818,90 0,096 

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 0 0 403,39 0,01 

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 147584,49 5,0 2 415,51 0,08 

Мярка 19.7.6.                 

  
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ  
2 933 000 100   92,00   64,32   26,48   9,19 

 



     

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

и разнообразяване на икономическите дейности – финансовият ресурс по одобрена 
Стратегия е в размер 1 633 000,00 лв., одобреният финансов ресурс по одобрените от 
МИГ Проекти , скрючени договори за предоставяне на БФП и очакваната сума за 
одобрение е в размер на 629189,46 лв., а остатъчния финансов ресурс към момента е 
266832,43 разпределени по подмерки: 

 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

Очаквана 

Субсидия 

по 

проектите, 

за 

одобрение  

от 

УО/ДФЗ 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 10 

1 2 6 8 10 11   12 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

              

Подмярка 4.1. 

Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

908400 908091,26 908091,26 736978,11 15 136222,77 35199,12 

Подмярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

41600 0 0 0 0 0 41600 

Подмярка 6.4. 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

683000 492966,694 492966,694 10 718,40 1 482 248,29 190 033,31 

Подмярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

1150000 1149596,61 1149596,61 1149596,61 6 0 403,39 

Подмярка 19.7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство 

150000 147584,49 147584,49 147584,49 0 147584,49 2415,51 

………               

Общо: 2933000,00 2698239,05 2698239,05 2044877,61 22,00 766055,55 269651,33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Остатъчния финансов ресурс по Приоритет 1: Насърчаване на местния 

бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите 
дейности; 

 
За Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентноспособността на местното 

земеделие и добавяне на стойност при местните селскостопански продукти 
1. по подмярка 4.1- Остатъчния финансов ресурс е в размер на 35 199,12 лв. е 

получен в резултат на редуциране на сумите за БФП от страна на ДФЗ. 
Проявеният интерес за реализиране на проекти надхвърлят наличния финансов 
ресурс. 

2. по подмярка 4.2 - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 41600,00 лв. 
получен след отказ за изпълнение на единствено подаден и одобрен проект по 
подмярката.  

За сумата от 41600,00 лв, към настоящият момент е отворена Процедура за 
прием в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-496. Процедурата е обявена с три срока на прием. 
Първи прием: Начало: 29.03.2021 г. / Краен срок: 05.05.2021 г. 17:30 часа. Втори прием: 
Начало: 14.06.2021 г. / Краен срок: 30.07.2021 г. 17:30 часа. Трети прием: Начало: 
07.09.2021 г. / Краен срок: 29.10.2021 г. 17:30 часа. 
По подмярката проявеният интерес за кандидатстване с проекти не надхвърлят 
наличния финансов ресурс. 

 
 
За Специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на 

бизнеса на територията 
 

3. по подмярка  6.4.- Остатъчния финансов ресурс е 190 033,31 лв. след извършена 
повторна оценка и отказ на подаден проект за финансиране. За остатъчния финансов 
ресурс, поради заявени интереси от страна на потенциални кандидати е обявена 
процедура  за подбор на проектни предложения в  
ИСУН 2020 № BG06RDNP001-496 с два срока на прием: Първият прием Начало: 

09.03.2021 г./ Краен срок: 19.04.2021г.17:30 часа. 
Втори прием Начало: 01.09.2021 г./ Краен срок: 29.10.2021г.17:30 часа.  
Проявеният интерес за реализиране на проекти от потенциолни кандидати 

надвишава финансовия ресурс по подмярка 6.4 
 

 
Остатъчния финансов ресурс по Приоритет 2: Развитие на благоприятна 

жизнена среда за социално приобщаване и общо подобряване на качеството на 
живот. 

 
За Специфична цел 2.1: Подобряване на средата на живот и достъпа до услуги за 

населението в населените места 
 

4. По Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, остатъчният ресурс е в размер на 
403,39 лв. след проведени две процедури за прием. Подадени са обща 6 бр. проекти , 
които са одобрени от МИГ, и са сключени договори с ДФЗ. 
 

Проявеният интерес за реализиране на проекти от страна на двете общини на 
територията на МИГ Тервел – Крушари надвишава финансовия ресурс по 
подмярка 7.2. 

 
 



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

постигане на устойчиви общности. 
 

5. По Подмярка 19.7.6, остатъчният ресурс е в размер на 2 415,51лв. след проведени две 
процедури за прием. Подадени са обща 6 бр. проекти , които са одобрени от МИГ, и се 
очаква сключване на договори с ДФЗ. 
 

Проявеният интерес за реализиране на проекти от страна на двете общини на 
територията на МИГ Тервел – Крушари, Неправителствените организации, 
Читалища, не надвишава финансовия ресурс по подмярка 19.7.6.  

 
Предвид обективните обстоятелства, при спазване на Указанията на УО на ПРСР 

2014-2020 г. за пропорционално разпределение на допълнителния финансов ресурс  от 
799 000,00 лева по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развите на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 
 
Предложените промени са следните: 
 
В. т.5. Описание на мерките 

5.2 Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари  

МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 

Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

 

Финансови 

параметри  

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

1 148 100,00 лв. 

 

Увеличаването на финансовия ресурс е с 239 700,00 лв. представляващ 30% 
допълнителния финансов ресурс, като с увеличаването на ресурса по подмярката 
спрямо формираният нов финансов ресурс по Стратегията от  30,97 % става 30,76% 

Помярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Финансови 

параметри  

Общ бюджет по мярката: 41 600,00 лв. 

  

Поради липса на заявен интерес по подмярката, финансовият ресурс не се променя, 
като ресурса по подмярката спрямо формираният нов финансов ресурс по 
Стратегията от  1,41 % става 1,11% 
 

МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

 
 



 
 
 
 
 

Финансови 

параметри  

Общ бюджет по мярката: от 683 000,00 лв. да се промени на  
882750,00 лв. 

 

 
Увеличаването на финансовия ресурс е с 199 750,00 лв. представляващ 25% 
допълнителния финансов ресурс, като с увеличаването на ресурса по подмярката 
спрямо формираният нов финансов ресурс по Стратегията от  23,29 %,  става 23,65%. 
 
 
МЯРКА М07 - ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура 

 
Финансови 

параметри  

Общ бюджет по мярката: от 1 150 000 лв. да се промени на  
1 509 550,00 лв. 

 

 

 
Увеличаването на финансовия ресурс е с 359 550,00лв. представляващ 45% 
допълнителния финансов ресурс, като с увеличаването на ресурса по подмярката 
спрямо формираният нов финансов ресурс по Стратегията от  39,21 %,  става 40,42%. 
 
Подмярка  19.7.6. Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство в територията 

 
Финансови 

параметри  

Общ бюджет по мярката: 150 000 лв. 

 

 
Поради липса на заявен интерес по подмярката, финансовият ресурс не се променя, 
като ресурса по подмярката спрямо формираният нов по Стратегията от  5,11 % 
става 4,02% 
 
 
Всички останали текстове от т.5 остават непроменени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
В т 6. Финансов план 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки 

Таблица 4. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки 

  
БИЛО СТАВА 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % лева % 

  
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-

2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 783 000 94,9 3 582 000 96,0 

4.1. 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства  
908 400 31 1 148 100 30,8 

4.2. 
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 
41600 1,4 41 600 1,1 

6.4. 
Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности 
683 000 23,3 882 750 23,7 

7.2. 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 150 000 39,2 1 509 550 40,4 

  

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-

2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

150 000 5,1 150 000 4,0 

19.7.6. 

Проучвания и инвестиции, свързани с 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство 

150 000 5,1 150 000 4 

  

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

0 0 0 0 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 0 0 0 0 

  
Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕФРР) 
0 0 0 0 

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 0 0 0 0 

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 0 0 0 0 

  
Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР) 
0 0 0 0 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  2 933 000 100 3 732 000 100 

  Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите 

местно развитие* 

910 000 23,70% 1 024 000 27,44% 

 

 

 

 

  



 
6.1. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 
програми и по мерки 
 

Таблица 5. Разпределение на бюджета по приоритети и специфични цели  
  БИЛО СТАВА 

  
Приоритет и специфични 

цели 

Общо за периода на 

стратегията 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % лева % 

Приоритет 1: Насърчаване на местния 

бизнес за създаване на заетост, доходи 

и разнообразяване на икономическите 

дейности  

1 633 000 55,7 2 072 450 55,5 

Специфи

чна цел 

1.1: 

Повишаване на 

конкурентноспособността на 

местното земеделие и 

добавяне на стойност при 

местните селскостопански 

продукти 

950 000 32,4 1 189 700 31,9 

Мярка 4.1. и Мярка 4.2. 

Специфи

чна цел 

1.2: 

Подкрепа на 

предприемачеството за 

разнообразяване на бизнеса на 

територията 
683 000 23,3 882 750 23,7 

Мярка 6.4. 

Приоритет 2: Развитие на 

благоприятна жизнена среда за 

социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на живот 

1 300 000 44,3 1 659 550 44,5 

Специфи

чна цел 

2.1: 

Подобряване на средата на 

живот и достъпа до услуги за 

населението в населените 

места 
1 150 000 39,2 1 509 550 40,4 

Мярка 7.2. 

Специфи

чна цел 

2.2: 

Оползотворяване на 

местните традиции и 

наследство за постигане на 

устойчиви общности 
150 000 5,1 150 000 4,0 

Мярка 19.7.6. 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ  
2 933 000 100 3 732 000 100,0 

 

Разпределението на бюджета по приоритети е балансирано, с лек превес на 

приоритет 1, който е насочен към насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, 

доходи и разнообразяване на икономическите дейности Било (общо 55,7% от бюджета), 

Става (общо 55,5% от бюджета).  Това се обуславя от ключовото значение на 

развитието на бизнеса – модернизация и постигане на конкурентноспособност във 

водещите сектори за създаването на нови и по-добре платени работни места, добавянето 

на стойност към местните продукти и услуги, и като цяло за създаването на перспектива 

за по-добро настояще пред населението в трудоспособна възраст.   



 

Предвид водещата роля на сектор селско стопанство, бюджета насочен към 

специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентноспособността на местното земеделие и 

добавяне на стойност при местните селскостопански продукти (мярка 4.1. и мярка 4.2.) 

представлява Било (32,4% ), Става 31,9 % от общия бюджет.  

Средствата по мярка 4.1. (Било 31 % и Става  30,8% 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.  

Средствата по мярка 4.2. (Било 1.4 % , и Става 1,1% 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. 

За подпомагането на нови и иновативни бизнес дейности и услуги, които ще 

допринасят за постигането на специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за 

разнообразяване на бизнеса на територията чрез мярка 6.4. са предвидени Било 23,3% , 

Става 23,7% от средствата на СВОМР. Този бюджет е съобразен с капацитета, нагласите 

и мобилизирания интерес на множеството малки фирми и стартиращи предприемачи, 

които работят на територията на МИГ Тервел-Крушари. 

Бюджетът по приоритет 2, целящ развитие на благоприятна жизнена среда за 

социално приобщаване и общо подобряване на качеството на живот, представлява Било 

44,3% и Става 44,5% от общия. Бюджетираните суми по двете специфични цели следват 

характерния за територията добър капацитет на местните власти, читалищата и 

неправителствените организации в реализирането на проекти, включително иновативни 

проекти, за предлагане на публични услуги и подобряване на дребномащабната 

инфраструктура в населените места. 

Превес в бюджета на приоритет 2 има в средствата на специфична цел 2.1: 

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

са заделени Било 39,2%, Става 44,4% от общия бюджет на СВОМР. С тези средства, 

чрез мярка 7.2. ще се адресират нуждите на уязвимите групи от територията на МИГ, 

като се отстраняват или минимизират социалните бариери (физически-инфраструктурни, 

социални, финансови и др.) пред тях; ще се подобри достъпа на населението, 

включително на уязвимите групи до образователни, културни, спортни и др. услуги. 

Средствата, заделени за постигането на специфична цел 2.2: Оползотворяване на 

местните традиции и наследство за постигане на устойчиви общности, представляват 

Било 5,1%, Става 4% от общия бюджет. Тяхната функция е да подпомогне опазването, 

опознаването и капитализирането на местното културно и природно наследство и да 

представят по атрактивен начин сравнителните предимства на нашата територия.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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) 

M04 Инвестиции в материални активи (член 17 от  Регламент (ЕС) № 1305/2013) 

 

Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

          Било              Става 

Име на индикатора Мерна 

единица 

Целева  

стойност 

Целева  

стойност 

Индикатори за изпълнение  

Общо публични разходи  Лева  908 400 1 148 100 

 

 

Подмярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

НЕ СЕ ПРОМЕНЯ 

 

M06 Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от  Регламент (ЕС) № 1305/2013) 

 

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

 

          БИЛО            СТАВА 

Име на индикатора Мерна 

единиц

а 

Целева 

стойно

ст 

Целева 

стойно

ст 

Индикатори за изпълнение  

Общо публични разходи в лева Лева  683 000 882 750 

 

 

 

М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 

 

 

 

 



 

 

 

          БИЛО             СТАВА 

 

 

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

на културното и природното наследство 

 

НЕ СЕ ПРОМЕНЯ 

 

Всички останали текстове в т.9 остават непроменени. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
08.04.2021 г.  Председател на УС на  

Сдружение  „МИГ Тервел-Крушари”: ..........п/п.............. 
               / Живко Георгиев / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Име на индикатора Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за изпълнение  

Общо публични разходи в лева Лева  1 150 000 1 509 550 

 



     

 
 
 
 

Одобрена

субсидия 

от 

УО/ДФЗ

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

1 РАДИДА ООД 
„Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни материали и закупуване 

на ехограф“
145794,77 72897,37 50,00% 145794,77 72897,37 145794,77 72897,37 145794,77 72897,37 0

2 ЗС МЕЛИХА  ДЮКЯНДЖИ Закупуване на земеделска техника за обработка на насаждения от лавандула 159900 79950 50,00% 159900 79950 159900 79950 159900 79950 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ДЖАМБО - Л ЕООД 
„Повишаване на конкурентноспособността на „Джамбо - Л” ЕООД, 

произвеждащо плодови сокове от собствена суровина”
83200 41600 50,00% 83200 41600 83200 41600 83200 41600 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 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 137255,26 137255,26 137255,26 137255,26 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 бр. 824618,73 454440,98 824618,73 454440,98 824618,73 454440,98 526150,03 331702,63 0

Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Подмярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

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

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

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

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

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

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДО

ВЕ

Име на кандидата/ получателя Име на проекта

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

% на 

заявената 

помощ



 

 
 
 
 


