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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Информация за територията и населението 

Стратегията за местно развитие (СМР),  създадена от Местната инициативна група (МИГ) обхваща и 

се прилага в територията на общините Тервел и Крушари. Тя се финансира от ос 4 – ЛИДЕР подход на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. ( Договор № РД50-97/13.06.2012 

г.) 

Община Тервел включва 26 населени места, от които един град (Тервел) и 25 села, а Община 

Крушари има 19 населени места, само села. Община Тервел е разположена на площ от 579, 677 кв. 

км, а Община Крушари заема площ от 417,458 кв.км.   

Територията на действие на СМР обхваща общо 45 населени места, 44 села и един град и 

въздейства на територия от общо 997,135 кв.км.   

 

Таблица 1: Територия и население в обхвата на МИГ Тервел-Крушари 

Базисен индикатор Община Тервел Община Крушари 
МИГ 

Тервел-
Крушари 

 
абсолютна 
стойност 

% 
абсолютна 
стойност 

% 
абсолютна 
стойност 

Територия – кв.км 579,677 58,13% 417,458 41,87% 997,135 

Население (2011) – брой  16 178 78,06% 4 547 21,94% 20 725 

Население (2015) – брой  15 767 78,40% 4 343 21,60% 20 110 

Промяна на  население - %  -2,54   - 4,49   -2,97 

Гъстота на население (2011) жит/кв.км 27,9  10,89 

 

20,78  

Гъстота на население (2015) жит/кв.км 27,20 

 

10,40 

 

20,17 

Източник: общините Тервел и Крушари 

Населението на община Тервел към 2015г. е 15 767 души, а на община Крушари е 4 547 души. 

Гъстотата на населението за последната година е 27,20 жители на кв.км за община Тервел и 10,40 

жители на кв.км. в община Крушари.  

Общото население към 2015г., обхванато от действието на СМР на МИГ Тервел - Крушари е 

20 110 души,  като средната гъстотата на населението в територията е 20, 17 жители на кв. 

км. Или общата  гъстотата на населението в територията на действие на СМР е доста под 

средната гъстота на населението в селските райони на България, 31 души на кв.км. 

Населението на територията на действие на СМР на Местната инициативна група Тервел – Крушари, 

към 2011 г. наброява общо 20 725  души, а средната гъстота на населението е 20.78 жители на кв.км. 

Или за периода на действие на СМР се отчита намаление на общия брой от населението с 

малко над 600 души. 

 

1.2.  Структура на партньорството на МИГ Тервел-Крушари  

Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” е организация с нестопанска цел в публична полза, чиито цели 

и предмет на дейност са подчинени на разработване и прилагането на Стратегията за местно 

развитие за територията на общини Тервел и Крушари. 
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Колективен върховен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” е Общото 

събрание (ОС) на сдружението. В  Сдружението членуват 32 физически и юридически лица, с 

постоянен адрес или седалище на територията на общините Тервел и Крушари. Двете общини – 

Тервел и Крушари, участват в състава на ОС чрез представители, избрани от съответните два 

общински съвета. Представителите на публичния сектор в състава на ОС съставляват 6,3 % от 

членовете му. Стопанският сектор в ОС на МИГ се представлява от 15 лица, съставляващи 46,8 % от 

състава на колективния върховен орган. Представителите на неправителствения сектор в състава на 

ОС са 15 души – 46,8 % от членовете. Общото събрание може да отменя решенията на другите 

органи на Сдружението и решенията му  са задължителни за другите органи на  МИГ.  

Управителен орган на Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” е Управителния Съвет. Управителният 

съвет на сдружението се състои от 9 физически и юридически лица, представители на публичния, 

стопанския и неправителствения сектор. В решението за регистриране на Сдружение „МИГ Тервел-

Крушари” в Добричкия окръжен съд изрично е вписано кое физическо лице представлява 

юридическото лице в състава на върховния колективен и на управителния орган на МИГ.  

Представителна власт по отношение на Сдружението има Председателят на Управителния съвет на 

сдружението, който съгласно Устава на МИГ се избира от Общото събрание. Председателят на УС е 

физическо лице. Функциите и задълженията на Председателя на УС са утвърдени от ОС и вписани в 

Устава на МИГ.  

МИГ Тервел-Крушари има екип от четирима експерти, които са ангажирани и отговорни с 

прилагането на СМР.  Изпълнителният директор подписва договори за финансиране на проекти от 

страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности при прилагането на Стратегията за 

местно развитие на територията. 

Таблица 2:  Състав на общото събрание и управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари 

Представители от: Община Тервел Община Крушари МИГ Тервел-Крушари 

Общо събрание 

Публичен сектор 1 1 2 

Стопански сектор 10 5 15 

Неправителствен сектор 11 4 15 

Общо (дял %) 22 (69%) 10 (31%) 32 (100%) 

 

Управителен съвет 

Публичен сектор 1 1 2 

Стопански сектор 1 2 3 

Неправителствен сектор 3 1 4 

Общо (дял %) 5 (55,6%) 4 (44,4%) 9 (100%) 
 

Партньорството на МИГ Тервел-Крушари е добре балансирано и представено от различните сектори 

– публичен, стопански и неправителствен, както в общото събрание, така и в управителния съвет. 

Правят впечатление добрите и равностойни отношения между двете общини, както и 

сътрудничеството им с екипа за оперативно управление на МИГ-а. И в двата органа - Общото 

събрание (69% от Тервел и 31% от Крушари) и в Управителния съвет (55,6 от Тервел и 44,4% от 

Крушари), преобладават представителите на по-голямата община Тервел, без да се достига 

процентното отношение между населението на двете общини. По този начин на всички нива се чува 

равностойно и гласа на по-малкия партньор.   

Тази балансираност и представителност са сред причините за доброто взаимодействие между екипа 

на МИГ Тервел-Крушари и общинските администрации от Тервел и Крушари. В частност и двата 
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общински съвета са гласували за предоставяне на финансова помощ за МИГ Тервел-Крушари, като са 

си я поделили пропорционално на размера на усвоения бюджет върху териториите на всяка от 

общините. 

За доброто управление на МИГ Тервел-Крушари допринася и сравнително високото образователно 

ниво на членуващите в органите на сдружението. Точно ¾ от състава на общото събрание са хора с 

висше образование, а останалите са професионалисти с развит собствен бизнес или доказани 

читалищни дейци. Още по-висок е образователния ценз на членовете на Управителния съвет  - 8 от 9-

те члена на УС са с висше образование.  Това е важно за работата на комисиите за избор на проекти, 

понеже в тях половината са членове на УС и тяхната квалификация влияе върху подбора на проекти.  

От своя страна тези органи са избрали в Екипа за управление също хора с висок образователен ценз и 

стабилна професионална кариера. Изпълнителният директор е хабилитирано лице, с опит на 

управленски позиции в държавната администрация. Експертът по прилагане на дейностите по СМР е 

с дългогодишен опит в управлението на икономиката на областта и ръководството на водещи местни 

предприятия. За разлика от тях, счетоводителят на МИГ-а е млад човек, който се е наложило да 

прекъсне изпълнението на тази си функция за година поради избирането му за депутат. Тези хора с 

опита и професионалното отношение към работата си са изградили авторитета на МИГ-а и се ползват 

с доверието на обществеността в двете общини – нещо характерно за МИГ Тервел-Крушари.  
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2. Цели и приоритети на СМР  
 

Интервенционната логика на СМР на МИГ Тервел – Крушари се състои от една стратегическа цел, 

която да се постигне, чрез два приоритера. Всеки от приоритерите извежда по две специфични цели, 

които се постигат, чрез проекти по  седем мерки. 

При разработването на СМР представителите на трите сектора от общини Тервел и Крушари 

акцентират върху ключови за тях понятия: партньорство; природен, културен и човешки потенциал; и 

бизнес. На тази основа е формулирана и стратегическата цел на СМР 2011-2013 - с фокус върху 

бизнеса, който създава заетост и подобрява качеството на живот на територията на местната 

инициативна група:  

Стратегическа цел: „Партньорство за превръщане на потенциала на територията на МИГ 

Тервел и Крушари  в двигател за местния бизнес.” 

За постигането на стратегическата цел са определени два приоритета:  

Приоритет 1: Пълноценно използване на природния и човешкия ресурс за създаване на   

заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности; 

Приоритет 2: Насърчаване на местната инициатива за подобряване на живота в общността. 

И при двата приоритета, създаването на заетост като цел и като средство заема централно място в 

обосновката им. При приоритет 1, заетостта е средството, което местната общност определя като 

бариера пред обезлюдяването и обедняването на двете общини. Предвижда се заетостта да се 

създава чрез дейности за повишаване на конкурентоспособността на земеделските продукти и чрез 

разнообразяване на икономическите дейности. При приоритет 2 за подобряване на качеството на 

живот, се очаква балансирано междусекторно сътрудничество да създаде заетост, да обогати и 

улесни достъпа до предлаганите социални услуги.  

Планирани са две специфични цели за постигане на Приоритет 1: „Подкрепа на местното 

земеделие за постигане на конкурентноспособност и добавена стойност на селскостопанския 

продукт „ и  „Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на бизнеса на територията” 

Специфична 
цел 1.1: 

Подкрепа на местното земеделие за постигане на конкурентноспособност и 
добавена стойност на селскостопанския продукт 

Обосновка: Интервенциите са насочени към местните предприемачи в областта на 
земеделието и хранително-преработвателната промишленост, които използват 
възможностите на природните ресурси, за да постигнат добавена стойност. 
Мерките подпомагат земеделските производители, основно дребни и средни, 
които могат да модернизират стопанството си и така да подобрят 
конкурентноспособността на местните продукти и да постигнат съответствие със 
стандартите на общността. Насърчават се и малки предприятия от хранително-
преработвателния сектор, както и други иновации по смисъла на подхода 
„Лидер”. 

Проблеми, 
които се 
адресират: 

 Малките земеделски стопанства не разполагат със средства за инвестиции и 
използват стари техника и технологии – предпоставка за ниска 
конкурентоспособност; 

 Неизградените мощности за преработка на местните продукти и 
недостатъчните складови бази не позволяват генериране на добавена 
стойност и са причина за ниски доходи от земеделските продукти. 
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Мерки: 121 Модернизиране на земеделските стопанства 
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 

Специфична 
цел 1.2: 

Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на бизнеса на 
територията 

Обосновка: Интервенциите  са насочени към активни хора и фирми, които се подпомагат за 
да развият независим от земеделието бизнес. Така се постига диверсификация на 
продуктите, създаване на нови работни места, повишаване на доходите, 
подобряване на качеството на услугите на територията. Насърчава се 
предприемачество, което ще ползва нови технологии и подходи при съхраняване 
на екологичните съобщества и рационално ползване на природните ресурси. 
Паралелно с това се работи за подобряване на жизнената среда чрез инвестиции 
в публични пространства (паркове, зелени площи и други). Това от своя страна 
създава заетост за нискоквалифицираната работна сила. 

Проблеми, 
които се 
адресират: 

 Сезонност на заетостта, поради силна зависимост на пазара на труда от 
земеделието; 

 Високо равнище на безработица при групи с ниска квалификация, голям дял 
на продължително безработни лица. 

 

Мерки: 311 Разнообразяване към неземеделски дейности 
312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 
322 Обновяване и развитие на населените места 

 

За постигане на Приоритет 2 също се определят две специфични цели: „Подобряване на достъпа до 

услуги за населението в малките населени места” и „Местните традиции и наследство – мотор за 

устойчиви общности” 

Специфична 
цел 2.1: 

Подобряване на достъпа до услуги за населението в малките населени места 

Обосновка: Подобряването на достъпа до услуги е решаващо за повишаване качеството на 
живота в общността на фона на застаряващото население и изолираността на 
територията. СМР подкрепя местни предприемачи (частни и публични), които 
предлагат услуги, включително непредлагани до момента, за по-голям брой хора. 
Насърчават се дейности, които създават заетост приоритетно извън семейството, и 
които ангажират местни квалифицирани кадри и са инициирани от млади хора 

Проблеми, 
които се 
адресират: 

 Ограничен по отношение на обхват и достъп сектор на услугите 

 Високо равнище на безработица при групи с ниска квалификация, голям дял 
на продължително безработни лица 

 Малко на брой и с труден достъп  социални и здравни услуги  

 Лошо състояние на сградния фонд за публични услуги 

 

Мерки: 311 Разнообразяване към неземеделски дейности 
312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 
321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

Специфична 
цел 2.2: 

Местните традиции и наследство – мотор за устойчиви общности 

Обосновка: СМР оценява потенциала на селското наследство, което може да бъде превърнато 
в източник на заетост, доходи и повишен интерес към територията. В община 
Крушари (под 10 000 жители), където до момента няма развит туристически 
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продукт, ще се насърчават туристическите дейности, като подкрепа получават 
иновативни инициативи, които представят и популяризират природното и 
културно наследство, използват ИТ – технологии и допринасят за реализация на  
общинската стратегия за туризъм. МИГ стимулира частната инициатива, която 
развива туризма и подкрепя публични действия, които водят до обновяване на 
населените места и повишават привлекателността на територията 

Проблеми, 
които се 
адресират: 

 Липса на туристически продукт за района 

 Слаба предприемаческа и инвестиционна активност 

 Високо равнище на безработица при групи с ниска квалификация, голям дял на 
продължително безработни лица 

 Недостатъчно добре проучено културно наследство 

Мерки: 311 Разнообразяване към неземеделски дейности 
312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 
313 Насърчаване на туристически дейности 
322 Обновяване и развитие на населените места 

За да се постигнат поставените специфични цели и да се преодолеят изведените конкретни 

проблеми са избрани четири мерки, насочени към частни бенефициенти (в земеделски и извън 

земеделски сектори на икономиката в селските райони) и три мерки насочени към публични 

бенефициенти (общинска администрация, читалища, нестопански организации, работещи в 

обществена полза).  

В таблица 3 е представен размера на бюджета по съответните мерки след извършените 

прехвърляния на средства от една в друга с анекси към Договора за финансово подпомагане на СМР 

№ РД50-97.  

Таблица 3: Разпределение на бюджета по мерки от СМР на МИГ Тервел-Крушари, съотнесени към 

осите на ПРСР 2007-2013г. 

Мярка  Общ Бюджет 
2011-2013 

(лв.) 

Дял от 
бюджета 

Насочени към тип 
бенефициенти 

(%) Частни Публични 

Мерки по ос 1 Конкурентноспособност в земеделския сектор 

М 121 Модернизиране на земеделските 
стопанства 

677 570 18,34% Х  

М 123 Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти 

307 430 8,32% Х  

Общо по ос 1  985 000 26,66% Х  

Мерки по ос 3 Местно развитие и качество на живот 

М 311 Разнообразяване към 
неземеделски дейности 

197 500 5,35% Х  

М 312 Подкрепа за създаване и развитие 
на микро-предприятия 

605 200 16,38% Х  

М 313 Насърчаване на туристически 
дейности 

118 000 3,19%  Х 

М 321 Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони 

660 000 17,86%  Х 

М 322 Обновяване и развитие на 
населените места 

549 000 14,86%  Х 

Общо по ос 3 2 129 700 57,64% Х Х 

Мерки по ос 4 „Подход Лидер“ 

М 431 Управление на МИГ 580 000 15,70  Х 

ОБЩО ЗА СМР 3 694 700 100 Х Х 
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За мерките, насочени към частни бенефициенти са планирани 48,39% от бюджета на СМР на МИГ 

Тервел-Крушари, като 26,66% са за мерките от ос 1 (м121, м123) и 21,73% са за мерки от ос 3 (м311, 

м312). За мерките, насочени към публични бенефициенти, всички от ос 3 (м313, м321, м322), са 

планирани 35,91% от бюджета на СМР. За управлението на подхода Лидер на територията на МИГ 

Тервел-Крушари (м431), са планирани 16,54%.  

С тези средства е планирано да бъдат подкрепени и успешно реализирани 59 проекта на 54 

бенефициента; да бъдат проведени 9 обучения на населението и социално-икономическите 

партньори; да се реализират проекти за подобряване на качеството на живот в 15 населени места; 

като 15% от всички инвестиции да са за иновативни проекти (таблица 4). Заложените индикатори за 

изпълнение по отделните мерки са представени в таблиците към прегледа на съответната мярка. 
 

Таблица 4: Индикатори за изпълнение по отношение на цялостното прилагане на СМР на МИГ 

Тервел-Крушари  

Индикатор за изпълнение Мерна единица Цел до края на 
СМР 

Проекти, подкрепени и успешно реализирани чрез СМР Брой 59 

Бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 54 

Проекти и инициативи за укрепване и развитие на 
сътрудничеството между МИГ в страната и от ЕС 

Брой 1 

Обучения, организирани и проведени за населението и 
социално-икономическите партньори 

Брой 9 

Дял на инвестициите за иновации по смисъла на ЛИДЕР % 15 

Населени места на територията, в които са реализирани 
проекти за подобряване на качеството на живот 

Брой 15 
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3. Изпълнение на СМР 

За периода на изпълнение на СМР, от момента на сключване на договор между МЗХ, МИГ Тервел-

Крушари и ДФЗ-РА (13 юли 2012г.), МИГ Тервел-Крушари е обявил общо 4 покани за прием на 

проекти, като проекти са приемани едновременно по всички мерки, за които има наличен бюджет.  

Така една покана по всички мерки е обявена до 30 ноември 2012г., една покана за всички мерки до 

30 септември  2013г. и две покани за останалия бюджет през 2014 г. – една до 28 февруари и една до 

5 септември. Според Процедурния наръчник към Стратегията, при набиране на 5 подадени проекта 

се събира Комисия за избор на проекти (КИП), която проверява и оценява постъпилите към момента 

проекти. Така за целия период са били проведени 14 комисии – две през 2012 г ., осем комисии през 

2013 г. и 4 комисии през 2014 г. През 2012 и 2014 г. проектите са разглеждани от по две сформирани 

комисии – отделни комисии за „частните” мерки и за ”публичните” мерки. 

Таблица 5:  Постъпили и одобрени проекти по приеми през целия период на прилагане на СМР  

на МИГ Тервел-Крушари  

 

Прием / 
обявен на 

дата 

Комисия 
№/  

до дата 

Подадени 
проекти 

Отхвърле-
ни от МИГ 

Отхвърле-
ни от ДФЗ 

Оттеглени  Догово-
рени 

Оттеглени 
след 

договаряне 

Прием 2012г.  
/10.08.2012г./ 

КИП 1-2 
30.10.2012 

11 3 1  7  

Прием 2013г. 
/01.02.2013г/   

КИП - 3 
28.02.2013   

4   1  3  

КИП - 4 
04.03.2013 

3 1   2  

КИП - 5 
15.04.2013 

5 1   4 1 

КИП – 6 
30.04.2013 

4 1  1 2 1 

КИП – 7 
28.05.2013 

5    5  

КИП – 8 
14.08.2013 

4 1   3  

КИП – 9 
17.09.2013 

4  1  3  

КИП – 10 
30.09.2013 

8  1  7  

Прием 2014г.   
I-ви 

31.01.2014 

КИП 11-12 
28.02.2014 

12 1   10  

Прием 2014г.   
II-ри 

25.08.2014 

КИП 13-14 
05.09.2014 

12 2   10  

ОБЩО 14 72 10 4 1 56 2 

 

Общо 14-те комисии са разгледали 72 проектни предложения. Договорирани са 56 проекта. 

Отхвърлените проекти са общо 14, като 10 са отхвърлени при оценяване в МИГ и 4 от ДФЗ-РА. 

Проектите, оттеглени от страна на бенефициентите са един преди подписване на договор и два след 

подписването им. Процентното отношение на внесените, отхвърлени и оттеглени проекти е 

представено на фигура 1.  
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Фигура 1:  Подадени проекти през целия период на прилагане на СМР на МИГ Тервел-Крушари  

 
Числата показват, че комисиите на МИГ-а са били стриктни по отношение на правилата и основната 

част от отхвърлените проекти са от тях, а не са стигали до ДФЗ. Прави впечатление, че комисиите на 

МИГ са се учили от грешките си и след като от ДФЗ са им върнали два проекта по частните мерки (от 

комисии 1 и 3), по-нататък не са одобрявали проекти, които са недопустими според критериите на 

ДФЗ. По същия начин след като са им били върнати два проекта по публичните мерки (от комисии 9 и 

10), също са си взели поука и по-нататък не са одобрявали недопустими проекти.  По-подробно 

запознаване с причините за отхвърляне на проекти показва, че два от проектите са отхвърлени от 

МИГ-а поради опит за измама.  

Като цяло може да се заключи, че комисиите към МИГ Тервел-Крушари са вземали решенията си 

обективно и не са били подлагани на въздействие от Управителния съвет или ръководствата на 

общините. Няма нито един случай на неодобрение или оспорване на решенията на  комисиите от 

кандидатите или от Управителния съвет, който има окончателната дума по одобрение на проектите. 

Един от кандидатите е оспорвал отхвърлянето на проекта му пред съда, но окончателното решение 

на съда е да не заведе дело поради неоснователност на възраженията.  

Таблица 6: Подадени и договорени проекти и средства по СМР  

Мярка 

Бюджет
лева 

Подадени 
проекти 

брой 

Договорени проекти - 
брой 

Договорени 
средства по 
проекти (лв) 

% на 
догова-

ряне Общо  Тервел Крушари 

М 121 Модернизиране на 
земеделските стопанства 

677 570 25 18 14 4 618 205  91,24% 

М 123 Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти 

307 430 3 2 1 1 203 373 66,15% 

М 311 Разнообразяване към 
неземеделски дейности 

197 500 4 2 1 1 195 490 98,98% 

М 312 Подкрепа за създаване и 
развитие на микро-предприятия 

605 200 15 11 11 0 593 684  98,10% 

М 313 Насърчаване на туристически 
дейности 

118 000 4 3 - 3 118 000  100% 

М 321 Основни услуги за население 
и икономиката в селските райони 

660 000 13 12 8 4 660 000* 100% 

М 322 Обновяване и развитие на  549 000 8 6 4 2 539 086  98,19% 

56 

10 

4 
3 

Проекти 

Договорени 

Отхвърлени от МИГ 

Отхвърлени от ДФЗ 

Оттеглени 
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населените места        

Общо  3114700 72 54 39(72%)  15 (28%) 2 924 613 93,9% 

 

От договорираните (и неоттеглени) 54 проекта,  72%  са на територията на община Тервел и 28% са на 

територията на община Крушари (таблица 6). Като цяло при разпределението на проектите се 

запазва зависимостта от броя на населението на съответната територия.  

В община Тервел се наблюдава концентрация на проектите в самия град Тервел – общо 27 от 39-те 

проекта в общината. Както е представено на картата с изпълнението на проектите по населени места 

(Фигура 2) – град Тервел на практика е естествен център на развитие за територията на МИГ Тервел-

Крушари. Проектите по мерките, насочени към частния бизнес – м121 и м312 са най-много именно 

там. 

Въпреки концентрацията на проекти в град Тервел, МИГ Тервел-Крушари е успял да подпомогне 

проекти на почти цялата територия, обхваната от СМР. При общо 45 населени места, само в 9 от тях 

не е изпълняван никакъв проект, подпомогнат от СМР.  

Фигура 2: Разпределение на подпомогнатите проекти по населени места и мерки (данни: МИГ-

Тервел-Крушари) 

 

 

За краткия период от две години и половина за прием на проекти, на практика едва ли е било 

възможно да се постигне конкуренция за финансиране между проекти в рамките на отделните мерки 

и оси. При две от мерките (м123 и м311) се е наложило прехвърляне на бюджет (съответно към м121 

и м312) поради слаб интерес. 

По различни причини, предимно финансови, 7 от проектите по частните мерки не са изпълнени. 

Известно намаление от договорения бюджет има и в резултат на проведените тръжни процедури по 

общинските мерки.  Това е свалило процента на усвояване както общо за изпълнението на 

Стратегията, така и по отделните мерки. Фактическото усвоявана на бюджета е показано в Таблица 7.  
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Таблица 7: Изпълнени проекти и усвоени  средства по СМР 2011-2013 г.  

Мярка Бюджет 
Договорени 

проекти 

Договорени 
средства по 

проекти   
(лв) 

Изпълнени 
проекти 

Неизпъл-
нени 

проекти 

Усвоени 
средства 

Процент на 
усвояване 

М 121 Модернизиране на 
земеделските стопанства 

677 570 18 618 205 14 4 558 247 82,39% 

М 123 Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти 

307 430 2 203 373 1 1 31 873 10,37% 

М 311 Разнообразяване към 
неземеделски дейности 197 500 2 195 490 2 - 195 490 98,98% 

М 312 Подкрепа за създаване и 
развитие на микро-предприятия 605 200 11 590 459 9 2 452 231 74,72% 

М 313 Насърчаване на 
туристически дейности 118 000 3 118 000 3 - 104 271 88,37% 

М 321 Основни услуги за 
население и икономиката в 
селските райони 

660 000 12 660 000 12 - 621 318 94,14% 

М 322 Обновяване и развитие на 
населените места 

549 000 6 539 086 6 - 449 095 81,80% 

Общо 3114700 54 2 924 613 47 7 2 412 525 77,46% 
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4. Изпълнение и въздействие на отделните мерки от СМР за развитие на територията 

Анализът на изпълнението и въздействието на отделните мерки от СМР е структуриран по следният 

начин:  

- Първо е представено резюме на обосновката на съответната мярка в Стратегията, като база за 

сравнение доколко заложеното е постигнато. След това са представени броя и бюджета на 

постъпилите и обработени проектни предложения по години. Следва списък на подадените 

проекти по мярката, систематизирани по сектори или направления, като накрая са описани и 

отхвърлените, оттеглени и повторно внесени проекти (последните са в сиво).  

- Следва описание на секторите и направленията, които са подпомагани с финансираните 

проекти.  

- Представянето за всяка мярка завършва с анализ на въздействието на проектите от мярката 

върху територията на МИГ Тервел-Крушари - сравнява се постигнатото по договорираните 

проекти с постановките от обосновката, за да се оцени доколко изпълненото е допринесло за 

решаване на проблемите, които адресира Стратегията. Оценява се и влиянието на 

изпълнените проекти върху състоянието на сектора на територията на МИГ-а.  
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МЯРКА 121   МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 
 
ОБОСНОВКА на Мярка 121 в Стратегията 

Преобладаващата част от земеделската земя се обработва в стопанства с по-малко от 10 
икономически единици (И.Е.). Техниката, която ползват, е амортизирана и това е причина за 
неефективност на производството им. Животновъдството на територията, в т.ч. и пчеларството,  също 
е организирано в малки стопанства, до 10 И.Е. Животновъдните стопанства се нуждаят от инвестиции 
за модернизиране на средствата за производство, съхранение и преработка на продукцията си. 
Очаква се основните бенефициенти по мярка 121 да бъдат такива малки земеделски стопани. 

Засилен интерес към инвестиции в стопанствата си проявяват и земеделци, обработващи до 30-60 
И.Е., при които се очертават проблеми с липса на достатъчно средства за модернизиране на 
наличната им материална база. 

Интерес има и към създаване на поливни площи за зеленчукопроизводство, създаване на овощни 
градини с ябълки, сливи и кайсии, създаване на масиви с култивирани билки - шипка, маточина, 
салвия, лайка и др. етерично-маслени култури; биоземеделие; млечно говедовъдство за отговаряне 
на стандартите на ЕО; изграждане на ВЕИ инсталации и др. 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 121  

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Подпомогнати стопанства Брой 17 18 14 

Брой бенефициенти Брой 17 17 13 

Обем на инвестиции  Лв. 503 000 618 205 558 246 

Дял на инвестициите , директно 
свързани с подкрепа на земеделски 
стопанства от животновъдния сектор 

% 20 147 665  

(23.89%) 

147 665  

(26.45%) 

За резултат 
Дял на инвестициите в  подкрепа на 
земеделски стопанства до 10 И.Е. 

% 20 227 215,59 

36,75% 

224 440,39 

40,20% 

 

Земеделски стопанства,  въвели нов 
продукт / технология 

Брой 7  7 5 

Земеделски стопанства, приведени в 
съответствие със  стандартите на общн. 

Брой 7 4 4 

 
ПРИЕМИ на проекти по Мярка 121 

Година  2012 2013 2014 Общо 

Комисии – брой 2 8 4 14 

Подадени проекти - брой 1 19 5 25 

Бюджет при кандидатстване – лв.  45 990 744 596,03 188 879,02 979 465,05 

     

Договорирани проекти – брой 1 15 4 20 

Договорирани бюджети - лв 45 990 487 956,24 168 079,02 702 025,26 

     

Отхвърлени проекти – брой - 4 1 5 

Отхвърлени бюджети – лв - 233 254,36 20 800 254 054,36 

     

Проекти, оттеглени след договориране – бр. - - 2 2 

Оттеглени бюджети – лв. - - 83 323,20 83 323,20 



 

 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ : 
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МЯРКА 121 - МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА Бюджет: 677 570,00  

Ви
д

 

зе
м

ед
ел

ие Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализиран

а

субсидия 

лв.

Населено 

място - обшина

млади / 

жени

Икономич

ески 

единици

Дог.55/1/1210240 

18.07.2012

Закупуване на земеделска техника Радостин Божидаров 

Денев

91 980,00 45 990,00 45 990,00 Тервел млад

6,96

Дог.55/1/1210588

14.5.2014

Закупуване на земеделска техника ЗП Красимир Тодоров 

Марков

23 481,00 11 600,00 0,00 с.Александрия - 

общ.Крушари

млад

15,37

Дог.55/1/1210590

27.6.2014

Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачка ЗП Петър Иванов Хорозов 13 691,00 5 135,24 4 689,12 Тервел

19,25

Дог.55/1/1210593

4.2.2014

Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на 

селскостопанска техника

АСГ Агро ЕООД 141 346,47 56 538,59 56 538,59 с.Кочмар - общ. 

Тервел

жена, 

млад 6,47

Дог.55/1/1210908

30.5.2014

Модернизиране на "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД чрез 

закупуване на селскостопанска техника

"Марчо Стоянов Марчев" 

ЕООД

100 772,00 39 488,80 0,00 с.Кочмар - общ. 

Тервел 13,77

Дог.55/1/1211247

6.8.2014

Закупуване на земеделска техника Радостин Божидаров 

Денев

149 500,00 74 750,00 74 750,00 Тервел млад

13,31

Дог.55/1/1210405

27.8.2013

Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска 

техника и реконструкция и преустройство на съществуваща 

сграда в склад за селскостопанска продукция

ЗП Турхан Шефка Риза 149 810,83 59 924,34 59 840,38 с.Кап.Димитро

во- 

общ. Крушари 49,13

Дог.55/1/1210594

7.5.2014

Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за 

земеделска техника

ЗП Димитър Великов 

Димитров

149 824,76 59 929,90 59 929,90 с.Кладенци - 

общ. Тервел 128,41

Дог.55/1/1210409

16.8.2013

Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по 

биологичен начин и закупуване на техника за обработването и 

косенето й.

"Био Лавена" ЕООД 45 600,56 18 240,22 18 240,22 с.Орляк -

общ. Тервел

млад;

 био

9,62

Дог.55/1/1210455 

28.8.2013

Закупуване на специализирана техника за косене на лавандула "Ренан Агро" ЕООД 24 900,00 9 960,00 9 960,00 с.Бонево - общ. 

Тервел 9,14

Дог.55/1/1210410

28.8.2013

Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за 

поддържането му

ЗП Павел Златков Павлов 21 419,85 10 709,93 10 709,93 с.Жегларци - 

общ. Тервел

млад

1,31

Дог.55/1/1210453

6.1.2014

Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване 

на трайни насаждения от сливи и праскови

ЗП Иванка Николова 

Маринова

6 942,50 2 775,20 0,00 с.Честименско-

общ.Тервел

жена

1,11

Дог.55/1/1210589

6.8.2014

Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска 

техника и система за охлаждане на зърно

ЗП Красимира Димитрова 

Куртева

13 230,67 5 292,26 0,00 с.Телериг 

общ.Крушари

жена

20,60

Дог.55/1/1210710

4.8.2014

Закупуване на инвентар за отглеждане на едногодишни култури и 

трайни овощни видове, изграждане на капково напояване на 

овощни култури и оборудване на цех за производство на плодови 

сокове 

"ДЖАМБО-Л" ЕООД 126 471,95 50 275,85 50 004,07 Тервел

41,55

Диг.55/1/1211508 Изграждане на система за капково напояване на едногодишно 

насаждение от 72 дка. в землището на гр. Тервел  

ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ 

ДИМИТРОВ

49 822,54 19 929,02 19 929,02 Тервел

13,83

Дог.55/1/1210899

5.6.2014

Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите 

по отглеждане на кравите и овцете в стопанството

ЗП Николай Тошков Колев 128 976,48 74 420,69 74 420,69 с.Нова Камена - 

общ.Тервел

млад

8,46

Дог.55/1/1211226

6.8.2014

Модернизиране на пчеларска ферма в с.Огняново ЗП Петко Oпълченов 21 840,00 8 580,96 8 580,96 с.Огняново - 

общ.Крушари 7,51

Дог.55/1/1211255

5.8.2014

Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване 

добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане 

на животните

"Радида" ООД 129 328,00 64 664,00 64 664,00 с.Сърнец - 

общ.Тервел

млади

134,88

оттеглен ЗП Добрин Петров Иванов

оттеглен ЗЛ Иван Веселинов Иванов  млад

отхв. ДФЗ ЗП Бюлент Мустафа Салим общ. Крушари

отхв. МИГ ЗП Ердал Мустафа Налбант млад

отхв.МИГ ЕТ АГРО-МИЛ - Милен 

Радославов

Общ. Крушари млад

отхв.МИГ повторно внесен АСГ Агро ЕООД

отхв.МИГ повторно внесен "ДЖАМБО-Л" ЕООД  

ОБЩО по Мярка 121 18 1 388 938,61 618 205,00 558 246,88  

91,24% 82,39%
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ПРОЕКТИ по Мярка 121 ПО СЕКТОРИ: 

Зърнопроизводство – 8 бр. 

От тях 6 проекта са за закупуване на селскостопанска техника. По 2 проекта освен закупуване на 

техника е направена и реконструкция на селскостопански сгради за складиране на зърно.  

Не са изпълнени 2 проекта за закупуване на техника.  

Овошки и зеленчуци – 5 бр.  

От тях един проект за овошки е реализиран, а 2 не сa реализирани.  

По 2 проекта е изградено капково напояване – един за плодове и един за зеленчуци. Един от тях 

затваря цикъла – от овощната градина до производството и складирането на сокове.  

Етерични култури  – 2 бр.  

Двата са за лавандула, единият от тях е за биологично производство. 

Животновъдство – 3 бр.  

От тях 2 проекта са на животновъдни ферми с млечни крави (1-ва категория) и овце. 
Един проект е за пчеларство. 
 

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 121 върху територията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

Включването на мярка 121 е обосновано в Стратегията с необходимостта да се разреши проблема с 

малките земеделски стопанства, които не разполагат със средства за инвестиции и използват стари 

техника и технологии, а те от своя страна са предпоставка за ниска конкурентоспособност. 

Резултатите показват, че 8 от общо 18-те договорирани проекта по мярката са в стопанства до 10 И.Е., 

които усвояват около 37% от бюджета. Други 5 проекта са в стопанства до 20 И.Е., които също могат 

да се приемат за малки семейни стопанства. Те усвояват други 25% от бюджета по тази мярка от СМР. 

Така на практика малките стопанства до 20 И.Е. представляват 77% от всички договорирани проекти и 

усвояват 62% от бюджета, 3 проекта са на земеделци, обработващи до 50 ИЕ и само 2 проекта са за 

стопанства с над 100 ИЕ. Всички отхвърлени проекти са за стопанства с над 10 ИЕ. Това допринася 

пряко за постигане на поставената в Стратегията цел за модернизация на малките стопанства на 

територията на МИГ-Тервел-Крушари.  

По отношение на секторното подпомагане по м.121, водещо място има зърнопроизводството с 8 

проекта. Шест от проектите са за закупуване на земеделска техника, а два за ремонт и изграждане на 

сгради за складове в стопанството. Два от проектите са на един и същи земеделец, който след като е 

изпълнил един проект е успял да кандидатства и да получи финансиране и по втори. Площите, 

обработвани от земеделските производители в 6-те проекта за земеделска техника, са средно около 

950 дка (под 20 И.Е. на стопанство). За сектор зърнопроизводство това са малки стопанства, които не 

биха получили подпомагане по ПРСР, където конкуренцията е изключително голяма, а и средствата 

за земеделска техника бяха изразходвани още преди договорирането по Ос 4 за периода 2011-2013г.  

Това означава, че тези шест проекта допринасят пряко за разрешаването на проблема с 

модернизацията на малките стопанства на територията на МИГ-Тервел-Крушари.  За съжаление два 

от проектите не са изпълнени. Причините на са само финансови затруднения на бенефициентите. В 

единия случай забавеното подписване на договора е направило ненужна заявената техника, а във 

втория случай е станало объркване при анексирането на договора, което е скъсило срока за 

изпълнение. 

Двата проекта за ремонт и изграждане на сгради и оборудването им като складови бази за зърно са 

на земеделски производители, които обработват съответно около 4000 и 8000 дка (около 50 И.Е. и 

130 И.Е.). Това са по-големи земеделски стопанства, които обаче инвестират за да подобрят 

условията за съхранение на собствената си продукция. 
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Подпомагането за трайни насаждения (5 проекта) и етерично-маслени култури (2 проекта) е за 

създаване на нови насаждения, включително и за биологично производство. Повечето 

новосъздадени насаждения са в стопанства под 10 И.Е., което отново допринася за разрешаването на 

основния проблем на територията – конкурентоспособността на малките стопанства.  Не са 

реализирани два от проектите за трайни насаждения – за съжаление и двата са на жени и са много 

малки по размер. Причината е в липсата на капацитет за справяне с изпълнението на проектите. Това 

води до извода, че МИГ Тервел-Крушари е трябвало да ги оцени като рискови проекти още от етапа 

на кандидатстване и подписване на договорите и да вземе мерки за подкрепа на  изпълнението им. 

Неоправдано малко – само 3 проекта, са подпомогнати в сектор животновъдство, като два са 

насочени към млечното говедовъдство, а един е за пчеларство. На територията на двете общини има 

80 кравеферми, които са категоризирани 1-ва категория (данни от Национален регистър към 

1.12.2014г.) и още 118 стопанства, които обаче са 3-та категория. При толкова много млечни 

кравеферми на територията на МИГ-а и при необходимостта да отговарят на санитарно-хигиенните 

изисквания, на изискванията за опазване на подпочвените води съгласно Нитратната директива, 

възможностите за осъществяване на директни продажби и т.н., е необяснимо, че едва 2 от общо 80-

те кравеферми 1-ва категория са заявили интерес (изразен чрез подадено проектно предложение) и 

са подпомогнати, като едната е най-голямата кравеферма на територията на МИГ-а.  

Двете подпомогнати стопанства отглеждат млечни крави и овце, макар и в различни мащаби 

(съответно около 190 и 10 млечни крави; и около 250 и 100 овце). Положително е, че фермерите и в 

двата случая са млади хора с висше образование и сериозен потенциал, в единия случай са 

ангажирани две млади семейства, като всички са висшисти. Изглежда точно високият им 

образователен ценз им позволява по-лесно да се справят с предизвикателствата по 

кандидатстването и изпълнението на проекти по евро фондове. Екипът на МИГ с помощта на 

консултанти от околните областни градове са провели кампания за активизиране на отглеждащите 

млекодайни животни, но без ефект – повечето са предпочели да си доставят техника втора употреба. 

Важно е да се отбележи, че договорите и на двете стопанства са от 2014г., което на практика 

означава, че стимулиращия ефект за „последователите“ не е имал време да се изяви при СМР от този 

програмен период и най-вероятно ще се усети през следващия програмен период. 

Екипът на МИГ е провел и кампания сред пчеларите, като на организиран през 2013 г. семинар са 

участвали 25 пчелари, но нито един от тях не е кандидатствал. В голяма степен това се дължи на 

неточното определяне на границата на допустимия размер на проектите по мярката - размерът на 

финансовата помощ е съобразен по-скоро с растениевъдството. Ограничения за кандидатстване на 

пчелари произтичат и от националната програма по пчеларство. Единственият пчелар, получил 

подкрепа, е с 360 кошера, а положителното е, че е 70-годишен и предава познанията на синовете си. 

По отношение на дадения приоритет на проекти на млади земеделски производители (до 40 

години), трябва да се отбележи, че 8 (44%) от общо 18 проекта по мярка 121 са на млади хора. 

В обобщение, 72% от проектите са на сравнително малки земеделски стопанства, които имат 

потенциал за развитие, а 50% от изпълнените проекти са на млади земеделски производители. 

Подпомогнати са проекти от основните производствени сектори на територията (зърнопроизводство, 

трайни насаждения, етерично-маслени, млечно животновъдство, пчеларство) за различни видове 

дейности (внедряване на капково напояване, закупуване на техника, реконструкция на складови 

сгради и др.).   

По отношение на териториалното разпределение на проектите в двете общини на МИГ-а, 14 от 

договорените проекти са в община Тервел и само 4 в община Крушари, при това два от тях са 

отказали изпълнението. При отхвърлените проекти, три са в община Тервел (където има и два 

оттеглени от бенефициентите) и два в община Крушари. Определено има проблем с активността на 
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земеделските производители от община Крушари и той не е в неосведомеността им, а по-скоро в 

неувереността и инертността, с които МИГ Тервел-Крушари ще трябва да се пребори през следващия 

програмен период. . 

Препоръчваме на МИГ Тервел-Крушари да изведе поуки от целия процес на прилагането на мярката 

– основното е в стратегията да залегнат диференцирани изисквания и условия за предоставяне на 

помощ за различните сектори, за различния мащаб земеделци, както и за различните общини.  

Препоръчваме на МИГ Тервел-Крушари да проведе целево проучване в стопанствата от сектор 

млечно говедовъдство и пчеларство за причините за ниската активност по мярка 121 на СМР, както и 

за проучване на вида, обхвата и мащаба на необходимите и/или желаните инвестиции в тези 

стопанства.   

Положителен ефект върху активността на земеделците би имало популяризиране на проектите, 

които представляват добри практики. Положителните примери, които са се случили на тази 

територия, при колеги от сектора, е силен мотиватор за преодоляване на инертността и/или 

съмнението към местната инициативна група и възможностите за получаване на финансиране. 
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МЯРКА 123  ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

ОБОСНОВКА на Мярка 123 в Стратегията 

 Липса на добре оборудвани фуражни цехове и складове за зърнопроизводството в района; 

 Недостатъчните мощности за преработката на мляко на територията – необходимост за изграждане 

и разширяване  на инсталации за преработка на сурово мляко. 

 Необходимост от хранилища за плодове и зеленчуци на територията; 

 Нужда от създаване на нови допълнителни мощности, фокусирани върху съхранението и 

преработването на месо; 

 Необходимост от преработка и пакетиране на пчелни продукти; 

 Потребност от изграждане на дестилерии и технологии за други дейности, обслужващи 

преработката на етерично-маслени култури. 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 123  

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Подпомогнати предприятия Брой 6 2 1 

Брой бенефициенти брой 6 2 1 

Обем на инвестициите  лв 482 000 203 373 31 873 

За резултат 

Дял на инвестициите, пряко 
свързани с въвеждане на 
стандартите на Общността 

% 20 - - 

Проекти , предлагащи 
иновация по подхода Лидер 

бр 2 2 1 

Предприятия, въвели нови 
технологии/продукти 

бр 2 1 1 

Създадени нови  работни места, 
в т.ч. за : 
-жени 

бр 6 
 

3 

12 
 

3 

1 
 

1 

Мярка 123 е с най-нисък процент на усвоен бюджет – само 66% от планирания бюджет е договорен 

дори и след прехвърлянето на средства от нея към мярка 121. Подадени са едва два проекта, 

(единият е одобрен от втори опит), при залегнали 6 бр. в индикаторите към Стратегията. Усвояването 

е много – слабо - само 10 % от планирания бюджет. Това се е отразило и на останалите индикатори, 

особено върху планираното разкриване на нови работни места. 

 
ПРИЕМИ на проекти по Мярка 123 

Година 2012 2013 2014 Общо 

 Комисии – брой 2 8 4 14 

Подадени проекти - брой 1 2 0 3 

Бюджети при кандидатстване – лв.  28 323 247 233,83 0 275 546,83 

     

Договорирани проекти – брой 0 2 - 2 

Договорирани бюджети – лв. 0 203 373,03 - 203 373,03 

     

Отхвърлени проекти – брой 1 0 - 1 

Отхвърлени бюджети – лв. 28 323 0 - 28 323 



 

 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ : 
 

 
 
 
 

МЯРКА 123 - ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Бюджет 307 430,00

Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализирана

субсидия 

лв.

Заявени 

работни 

места 

Открити 

работни 

места 

Населени 

места

Дог.55/1/1230902

14.08.2014

Модернизация цех за пакетиране на подправки чрез закупуване на 

оборудване и транспортни средства

"АиК 2000" ООД 63 746,06 31 873,03 31 873,03 3 1 Тервел

Дог.55/1/1230903

14.08.2014

Закупуване на линия за производство на пелети от слама "Пелет Комерс 2012" ООД 358 918,00 171 500,00 0,00 9 0 с.Северняк - 

общ.Крушари

отхв.ДФЗ  „А и К 2000” ООД   

ОБЩО по Мярка 123 2 422 664,06 203 373,03 31 873,03

66,15% 10,37%



 

 

ПРОЕКТИ по Мярка 123 ПО СЕКТОРИ: 

Пакетиране на подправки – 1 бр.  

Проектът е одобрен от второ кандидатстване.  

Производство на пелети от слама – 1 бр.  
Проектът е за територията на общ. Крушари. Не е изпълнен. 
 

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 123 върху територията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 
 
Описаните нужди в обосновката на мярка като създаване на цехове за производство на фуражи, 

преработка на мляко, съхранение на плодове и зеленчуци, пчелни продукти, дестилерии за 

етерично-маслени продукти, преработка и съхранение на месо и др., са логични и обосновани от 

икономическа гледна точка за добавяне на стойност към произведените на територията първични 

земеделски продукти. Но въпреки икономическата логика, готовността за инвестиции в тези 

направления, изразена чрез подготовка и подаване на проектни предложения, не е била на лице. По 

тази мярка не са подадени други проектни предложения, въпреки наличния финансов ресурс.   

Причините са основно в липсата на финансов ресурс  у населението и фирмите от територията, което 

по-скоро е въпрос на икономиката на държавата и не може да се реши от местните инициативни 

групи. Доколкото търсим причините в МИГ-а и в неговата Стратегия, една от причините е в 

определения минимален и максимален размер на проектите по тази мярка  - съответно 20 000 лева и 

360 000 лв.  Долната граница е доста по-висока от праговите размери за другите мерки, включително 

и за публичните такива. При мярка 123 минималният размер на проект е 20 000 лв., докато при мярка 

312 е 10 000 лв., при мерки 321 и 322 – 6 000 лв., а всяка от тях е с по-високо ниво на финансово 

подпомагане. Така за най-малкия проект по мярка 123 потенциалният бенефициент трябва да 

осигури съфинансиране от 10 000 лв., докато при най-малкия проект по мярка 312, необходимото 

съфинансиране е 3 000 лв.  Тази е причината да не бъдат финансирани малки проекти за преработка 

и маркетинг на пчелни продукти.  

От друга страна горната граница трябва да е на възможния максимум, защото изграждането на ново 

преработвателно предприятие е скъпа инвестиция. Трябва да отбележим, че съществуващите 

преработвателни предприятия на територията не са допустими кандидати, понеже са регистрирани 

извън територията или са дъщерни дружества, а единственото преработвателно предприятие с 

местни собственици – това за подправки, е кандидатствало и проектът му е  финансиран.  

Изграждането на нов обект е свързано със строителство на сграда и оборудването й със сравнително 

скъпи поточни линии. Изискването на  Наредба 23 целият проект да е в рамките на 200 х. евро, 

ограничен допълнително в стратегията до 360 х. лв., ограничава силно размера на инвестицията и 

това е причината да не бъде реализиран проекта за създаване на цех за производство на пелети от 

слама – отпуснатата субсидия от 171 500 лв. е била достатъчна за доставяне на необходимите 

машини от Украйна, но след провалянето на тази възможност сумата се е оказала недостатъчна за 

алтернативна доставка от другаде. Паралелно с това самото изграждане на сградата изисква 

допълнителна инвестиция от 400 хил. лв., което прави проекта недопустим за финансиране от СМР.   

Очевидно при разработването на Стратегията на МИГ Тервел-Крушари е направен анализ на това 

инвестиции в какви преработки са необходими за територията, но не е била проучена степента на 

готовност за реализация на инвестициите от потенциалните бенефициенти. 

Едновременно с това, по мярката са кандидатствали проекти за добавяне на стойност, които не са  

сред първоначално описаните нужди в обосновката на мярката. Това означава, че мярката има 

потенциал да отговори на реалните инвестиционни нужди на предприемачите на територията като 

подпомага нови производства, добавящи стойност.   
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МЯРКА 311  РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

ОБОСНОВКА на Мярка 311 в Стратегията 

 Голям брой ниско продуктивни малки стопанства, чиито собственици не разполагат със свободни 

средства, за да стартират друг бизнес; 

 Услугите на територията са недостатъчни и труднодостъпни в отдалечените населени места. Там 

има земеделски производители, които биха могли да осигурят липсващите услуги за 

населението, като едновременно създадат нови работни места; 

 Съхранените природа и културно-историческо наследство са добра база за развитие на туризъм, 

но такъв липсва на територията; 

 Интерес от земеделски производители за малки  фотоволтаични централи - до 500 квт в 

собствени терени в урбанизирани територии. 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 311  

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Земеделски производители, 
разнообразяващи 
традиционната си земеделска 
дейност  

Брой 9 2 2 

 Дял на инвестиции за 
проекти,свързани с туризъм 

% 40 2 (100%) 2 (100%) 

Дял на инвестиции за 
проекти,свързани с услуги 

% 20 - - 

За резултат 

Посетители на подпомогнати 
туристически обекти 

Брой/ 

година 

180 над 180 над 180 

Създадени нови работни места,  

от тях: 

Брой 9 5 2 

- За лица извън семейството Брой 9 5 1 

- За  жени над 50 г.; Брой 3 2 1 

Осигурени  нови социални 
услуги за деца или възрастни: 

Брой 2 - - 

 

ПРИЕМИ на проекти по Мярка 311 

Година 2012 2013 2014 Общо 

Комисии– брой 1 8 4 13 

Подадени проекти - брой 2 2 0 4 

Бюджети при кандидатстване – лв  159 989,17 160 281,96 0 320 271,13 

     

Договорирани проекти – брой 1 1 - 2 

Договорирани бюджети - лв 97 998,77 97 491,56 - 195 490,33 

     

Отхвърлени проекти – брой 1 0 - 1 

Отхвърлени бюджети - лв 61 990,40 0 - 61 990,40 

     

Оттеглени проекти при договориране – брой 0 1 - 1 

Оттеглени бюджети - лв 0 60 710,40 - 60 710,40 



 

 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ : 

 

 

 

 

  

 

МЯРКА 311 - ЗЕМЕДЕЛЦИ РАЗНООБРАЗЯВАТ ДЕЙНОСТТА Бюджет 197 500,00

Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализирана

субсидия 

лв.

Заявени 

работни 

места 

Открити 

работни 

места 

Населени 

места

Дог.55/3/3110241

30.12.2013

Изграждане на къща за гости "Куртеви" ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ - 12" 139 998,24 97 998,77 97 998,77 3 1 Тервел

Дог.55/3/3110403

30.9.2013

Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено 

хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана 

на с.Телериг, общ.Крушари

ЕТ "Хан Телериг - Юзджан 

Юсеин"

139 273,66 97 491,56 97 491,56 2 1 с.Телериг - 

общ.Крушари

оттеглен ЗП Милен Петров Николов

отхв.МИГ ЗП Милен Петров Николов   

ОБЩО по Мярка 311 2 279 271,90 195 490,33 195 490,33

98,98% 98,98%



 

 

 
ПРОЕКТИ по Мярка 311 ПО СЕКТОРИ: 

Туризъм – 2 бр. 
Създаване на къщи за гости – 2 бр.  по една къща за гости в двете общини. 

 
Фотоволтаици 
Подаден е един проект, отхвърлен първия път, при второ кандидатстване е одобрен, но 
бенефициентът се е отказал да подпише договор. 
 

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 311 върху територията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

Мярката е насочена към земеделски производители, които са определени като активните хора на 

територията и биха могли да разнообразят дейността си, като по този начин създадат заетост и извън 

семейството и/или предоставят определени социални услуги.  

При първоначално очаквани 9 проекта, са подадени едва 4. Два от проектите са на един и същи 

потенциален бенефициент, който след първото отхвърляне преработва проекта си и го подава 

отново, и след като проектът е одобрен от ДФЗ, го оттегля. Така, по мярката са одобрени и 

договорирани два проекта за реконструкция и оборудване на къщи за гости, по един в община 

Тервел и в община Крушари. Мярка 311 е с висок процент  усвоен бюджет – фактически 100%, поради 

това, че след първите приеми е станала ясна липсата на кандидати по мярката и оставащите по нея 

средства са били прехвърлени към мярка 312, където има по-голямо търсене.  

По мярка 311 са изградени две къщи за гости върху  стари постройки, след тяхната реконструкция. 

Проектите са на максималния размер, допустим по стратегията. В двете къщи за гости са обособени  

леглова част и сектор за хранене във вид на заведение. И в двата случая бенефициентите са 

направили значителни инвестиции над предвиденото по проектите, за да добият обектите завършен 

вид и да започнат да приемат гости. Към момента не може да се определи колко посетители ще 

посещават обектите годишно, но те вече приемат гости и темпа на посещение сочи, че съответния 

индикатор ще бъде изпълнен.  

Проектът за създаване на малка фотоволтаична централа  е отпаднал поради създаденото негативно 

отношение към ВЕИ-тата през този период и очакваните законови промени, които може да попречат 

за възвръщането на инвестицията.  

Не е изненадващо, че за двете години, през които е имало приеми по мярката, са подадени само два 

проекта за разнообразяване на дейности в земеделските стопанства. Развитието на нови услуги, и 

особено на социални услуги, които да се предлагат от земеделските производители, изисква голяма 

промяна в начина на мислене на стопаните и организация на стопанството. Освен това, всяка нова 

дейност изисква регистрация на някакъв вид юридическо лице, което да управлява новата дейност и 

да носи отговорност за резултатите от нея.  

За да се повиши активността за развитие на алтернативни дейности за следващия периода,  МИГ 

Тервел-Крушари следва да акцентира на провеждане на разяснителна кампания и да организира 

специализирани обучения за земеделски производители за ползите, изискванията и процедурата за 

регистрация на фирми, получаване на разрешителни за извършване на дейности, извън 

земеделието. 

Въпреки силно стеснената група от потенциални бенефициенти, необходимостта от разнообразяване 

на икономическите дейности на земеделските производители продължава да е важна с оглед 

осигуряване на допълнителни доходи и създаване на възможности за целогодишна заетост в 

семейството и извън него. 
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МЯРКА 312 ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРО-ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ОБОСНОВКА на Мярка 312 в Стратегията 

 Преобладават микропредприятия – еднолични търговци, които   осигуряват заетост на не повече 

от едно-две лица. Отсъствието на достатъчно познания и опит в началото на дейността им е 

довела до това, че повечето от тях се занимават с търговия на дребно; 

 Малкият обем инвестиции в дребния бизнес ограничава възможностите му за създаване на 

заетост. В производството и услугите, както и в земеделието, са ангажирани предимно мъже. 

Жените и младите хора трудно намират трудова реализация; 

 Проявен е интерес от дребния бизнес към интервенции в сферата на туризма, услугите за деца, 

свободното време и спорта, приложните занаяти, производство на текстилни изделия и 

предмети за бита от естествени материали. Осъзната е необходимостта от финансова подкрепа 

за маркетинг и реклама на местните продукти с цел излизане на други пазари. 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 312  

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Брой на подпомогнати 

съществуващи / новосъздадени 

микропредпр. 

Брой 8 11 9 

Обем на инвестициите  лв 410 300 593 684 452 231 

Дял на инвестициите за туризъм % 30 39 526 

6,6% 

39 526 

8,74% 

Новосъздадени / разширени 

социални услуги / обекти  

Брой 3 - - 

 За резултат 

Създадени нови работни места, 

в т.ч. 

-за жени и възрастни над 50 г. в 

трудоспособна възраст 

Брой 

 

брой 

8 

 

4 

17 

 

4 

17 

 

4 

Осигурени  нови социални 

услуги за деца или възрастни 

брой 3 - - 

ПРИЕМИ на проекти по Мярка 312 

Година 2012 2013 2014 Общо 

Комисии– брой 1 8 4 13 

Подадени проекти - брой 4 6 5 15 

Бюджети при кандидатстване – лв  238 168,09 342 232,01 307 863,34 888 236,44 

     

Договорирани проекти – брой 2 5 4 11 

Договорирани бюджети - лв 71 832,13 330 024,72 191 827,56 593684,41 

     

Отхвърлени проекти – брой 2 1 1 4 

Отхвърлени бюджети - лв 141 338,12 11 889,86 111 370 264 597,98 

     

Оттеглени проекти – брой 0 0 - 0 

Оттеглени бюджети - лв 0 0 - 0 



 

 

 
ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ : 

 

 

МЯРКА 312 - МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО Бюджет 605 200,00

ВИД

Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализирана

субсидия 

лв.

Заявени 

работни 

места 

Открити 

работни 

места 

Населени 

места

млади / 

жени

ту
р

и
зъ

м

Дог.55/3/3120208 

22.7.2013

Обновяване на Къща за гости "МАРИЯ-НЕВЕНА" ЕТ "МАРИЯ-НЕВЕНА-

Невена Денева"

92 177,87 39 526,67 39 526,67 1 с.Безмер - общ. 

Тервел

жена

Дог.55/3/3120404

30.9.2013

Изграждане и оборудване на фитнесзала "ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД 102 794,12 77 701,51 0,00 1  Тервел

Дог.55/3/3120725

30.5.2014

Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти "Пенев Кар" ЕООД 159 953,75 111 650,19 111 650,19 2 4 Тервел

Дог.55/3/3120901

15.10.2014

Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за 

съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за 

труд

"Буров-08" ЕООД 15 442,13 10 809,49 10 685,17 1 Тервел

Дог.55/3/3121246

15.10.2014

Закупуване на техника и оборудване за повишаване 

конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД

„ФОТО-КАПРИЗ“ ЕООД 28 775,79 18 544,90 18 544,90 1 Тервел

Дог.55/3/3121483

2015
Изграждане и обзавеждане на Агромаркет Агродом Димитров ЕООД

86 448.08 60 338,66 0,00 1 Тервел млад

Дог.55/3/3121487

2015

Прилагане на нови технологии за по-качествени услуги ГЕОИД-Ч ЕООД 21 600,00 12 600,00 12 600,00 2 1 с.Честименско - 

общ.Тервел

Дог.55/3/3120204 

22.7.2013

Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез 

закупуване на оборудване и транспортно средство

ЕТ "Светлин Марков" - 

МАРТИ

46 150,67 32 305,46 32 305,46 1 1 Тервел

Дог.55/3/3120456

30.9.2013

Закупуване на оборудване на цех за закуски ЕТ "Кристияна - Йовка 

Петкова"

26 782,00 18 747,00 18 747,00 2 2 Тервел жена

Дог.55/3/3120530

25.4.2014

Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел "СИД 12" ООД 158 737,90 111 116,53 107 828,00 2 6 с.Орляк -

общ. Тервел

п
р

о
и

з-

во
д

ст
во Дог.55/3/3121234

15.10.2014

Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел "АВА ТЕРВЕЛ" ЕООД 144 130,90 100 344,00 100 344,00 3 3 Тервел млада 

жена

отхв.МИГ  ЕТ "Пламен Бощнаков-ЧАР"

отхв.ДФЗ  "ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД

отхв.МИГ  ЕТ „Стефко Денев –Деница“

отхв.МИГ  Монти трейд-14 ЕООД   

ОБЩО по Мярка 312 11 796 545,13 593 684,41 452 231,39 17 17

98,10% 74,72%

У
сл

уг
и

ф
ур

н
и

о
тп

ад
н

ал
и



 

 

ПРОЕКТИ по Мярка 312 ПО СЕКТОРИ: 

Туризъм  – 1 бр.  

Включва оборудване, обзавеждане и микробус за съществуваща къща за гости. 

Услуги – 6 бр. 

От тях по един проект е изграден автосервиз, по 3 проекта са оборудвани фотостудио за реклама, 

фирма за геодезически услуги и магазин за строителни стоки.  Два от проектите не са изпълнени – 

за изграждане на агромаркет и на фитнес зала. 

Фурни- 3 бр. 

По един проект е обновена сградата на голяма фурна за хляб. По 2 проекта е доставено  

оборудване и транспортно средство за фурни за закуски. 

Производство – 1 бр. 
Оборудване на цех за производство на бетонови изделия с камион и мотокар. 
 

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 312 върху територията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

Тази мярка е постигнала целите си в голяма степен и като цяло планираните индикатори са 

постигнати. Първоначално по мярката са очаквани 8 проекта, но след прехвърлянето на бюджет от 

мярка 311, са договорирани 11 проекта, което води до 98% усвояване на увеличения бюджет. 

Впечатление прави факта, че всички подадени и договорирани проекти са от община Тервел. 

Секторите и направленията, които са подкрепени, особено в сферата на услугите, показват добра 

икономическа активност на населението и общо очакване за развитие на бизнеса.  

Най добър пример е новоизграденият автосервиз, който за кратко време е станал основният в  

община Тервел. В него са назначени над предвидения персонал, изключително младежи, които 

получават висока техническа квалификация. Добри примери са доставените инструменти за 

геодезически услуги, оборудваното фотостудио с техника за производство на рекламни материали 

и обновеният магазин за строителни материали. Това са нови за територията услуги, които 

приближават обслужването на населението в гр. Тервел до това в големите градове.  

Притеснително е, че само един от проектите е за реално производство – създаване и оборудване 

на нов цех за производството на бетонови изделия. 

Два от проектите не са изпълнени, всеки от тях със субсидия около 70 хил. лв., което представлява 

сериозни пропуснати инвестиции на територията. Причината и в двата случая е финансова – тъй 

като фирмите са малки и нямат история, те не са могли да си осигурят банкови кредити. 

Отпадането на тези два проекта е свалило процента на усвояване на бюджета по мярка 312  на 

едва 75,29%. 

Ще отбележим и един проект, който е бил отхвърлен от МИГ Тервел-Крушари, тъй като комисията 

го е преценила като опит за злоупотреба със предоставените за разпределяне от МИГ-а средства. 

Случаят е стигнал до съд, както и до разследване от МЗХ и от ДФЗ. Положителното е, че всички 

инстанции са преценили действията на МИГ-а за законни. Този случай показва, че МИГ Тервел-

Крушари има здрави приоритети и не се е поддал на изкушението да усвои повече средства от 

бюджета, макар това да му е струвало допълнителни усилия, време и средства.  

Прави впечатление, че по тази мярка за подкрепа на бизнес и услуги, от подадените 11 проекта 8 

са за инвестиции в гр. Тервел, само три са в села от община Тервел и няма нито един от община 

Крушари. От една страна това потвърждава, че за развитие на бизнес трябва да има бизнес среда, 

да има ползватели на услугите. От друга страна е силно притеснителна липсата на дори един 

подаден проект от жител на община Крушари. Това е израз на неблагоприятната икономическа 
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среда в общината. Трябва да се анализират причините за липсата на предприемачески интерес 

извън земеделието в община Крушари и най-вече доколко е възможно тази тенденция да бъде 

променена. Не очакваме това да е лесен процес, тъй като при проверка на проекти в системата 

ИСУН1, подкрепени от другите Оперативни програми, финансирани от Европейските фондове в 

периода 2007-2013г., единственият бенефициент е община Крушари с общо 7 проекта. За 

сравнение, на територията на община Тервел са разработени общо 11 проекта, като 

бенефициентите различни от община Тервел са общо пет.  Може да се предположи, че липсата на 

интерес от жителите на Крушари в голяма степен се дължи на етническия състав на населението и 

силната зависимост и  политическо влияние върху всички дейности в общината. Явно хората не се 

чувстват свободни да проявяват самоинициатива, а очакват управляващите да се разпореждат по 

тези въпроси. Ще трябват  специални усилия и подход, за да се промени това отношение. Въпреки 

трудностите с мотивирането и подпомагането на предприемачеството в община Крушари, 

препоръчваме на МИГ Тервел-Крушари да не се отказва от предприемането на стъпки в тази 

насока. Считаме, че именно подхода ЛИДЕР е инструмента, който може да насърчи местните хора 

да генерират и стартират малки бизнес инициативи. 

От подкрепените 11 проекта, 8 са предложени от мъже и 3 от жени-предприемачи. Проучването  

установи, че неформални лидери в предприятието за реклама и в строителния магазин са също 

жени. Въпреки, че жените са все още само 27% от всички подкрепени бизнеси, това поставя добро 

начало и дава положителен пример. Интересен е фактът, че два от проектите са на жени над 60г., 

другият е на жена под 30г. Единият от отхвърлените проекти по тази мярка е също на жена под 

30г. Това формира две възрастови групи на жени, които са склонни да рискуват и да развиват 

собствен бизнес.  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 http://umispublic.government.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=10003  

http://umispublic.government.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=10003
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МЯРКА 313 -  НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

ОБОСНОВКА на Мярка 313 в Стратегията 

Мярката се прилага само на територията на община Крушари за насърчаване на туристически 

дейности, изпълнявани от общинската администрация или неправителствени организации. 

Община Крушари има добър потенциал за туризъм – живописен каньон на защитена местност 

“Суха река”, богато разнообразие от растителни и животински видове, традиционни културни 

фестивали и събори, съхранени традиции и обичаи. Въпреки наличните дадености липсва 

туристически продукт. 

В хода на създаване на СМР е проявен интерес от местната власт и неправителствения сектор за 

съобразено с екологичното равновесие изграждане на места за отдих и спорт в района на „Суха 

река” и за инвестиции в района на историческа местност „Текето”.  

 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 313 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Обекти на територията на община 

Крушари с обновена туристическа 

инфраструктура 

бр. 3 3 3 

Дял на инвестициите за обновяване на 

туристическа инфраструктура 

% 85 74% 74% 

За резултат 

Създадени нови работни места, в т.ч 

за: 

- жени 

-хора до 40 г.възраст 

 

 

бр. 

бр. 

4 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Посетители на подпомогнати 

туристически обекти 

Брой/ 

година 

560 не може да 

се каже 

не може да 

се каже 

 

ПРИЕМИ на проекти по Мярка 313 

Година  2012 2013 2014 Общо 

Комисии – брой 1 8 4 13 

Подадени проекти - брой 0 1 3 4 

Бюджети при кандидатстване – лв  0 59 400 120 100 179 500 

     

Договорирани проекти – брой - 0 3 3 

Договорирани бюджети - лв - 0 118000 118000 

     

Отхвърлени проекти – брой - 1 - 1 

Отхвърлени бюджети - лв - 59 400 - 59 400 

 

 
 



 

 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ :  

 

 

 

МЯРКА 313 - ТУРИЗЪМ (КРУШАРИ) Бюджет 118 000,00

Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализирана

субсидия 

лв.

Заявени 

работни 

места 

Открити 

работни 

места 

Населени 

места

млади / 

жени

Дог.55/3/3131238

6.8.2014

Изграждане на два туристически информационни центъра в община 

Крушари

Община Крушари 55 870,00 53 770,00 44 278,80 2 2 с.Коритен

с.Крушари

Дог.55/3/3131517

24.02.2015

Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно 

наследство на община Крушари 
Фондация "КРУГА"

30 715,68 30 715,68 29 280,92 с. Крушари
жена

Дог.55/3/3131500

.02.2015

Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в 

общ.Крушари - доставяне на мобилно оборудване
Община Крушари

35 200,00 33 514,32 30 711,09 с.Крушари

отхв. ДФЗ  Фондация "КРУГА"   

ОБЩО по Мярка 313 3 121 785,68 118 000,00 104 270,81

100,00% 88,37%



 

 

ПРОЕКТИ по Мярка 313 ПО НАПРАВЛЕНИЯ: 

Договорираните проекти са в направления: 

 Изграждане на два информационни центъра в читалища; 

 Изграждане на център за мобилни изложения; 

 Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство. 

 

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 313 върху територията ОБЩИНА КРУШАРИ 

Планирани са три проекта, като толкова са и договорени, а бюджетът е усвоен на 100%.  

Въпреки това, съществува видимо различие между описаните в обосновката и осъществените 

намерения. В обосновката на мярката намеренията са за изграждане на места за отдих и спорт в 

района на защитена територия „Суха река“ и историческа местност „Текето“. Докато в реално 

подкрепените проекти инвестициите са главно за информационни центрове и изложби. От там 

произтича и разликата в дела на подкрепената туристическа инфраструктура – очакван дял от 

инвестициите 85%, реализиран 74%. Оказва се, че причина да не се реализират първоначалните 

намерения за изграждане на туристическа инфраструктура е в неуредената общинска собственост 

на подходящите терени. Това води до инвестициите в одобрените проекти за закупуване на 

мобилна инфраструктура и изграждане на информационни центрове в читалища, което е било по-

лесно за общинската администрация.   

По принцип, туризмът в селските райони е интересна сфера, която често се приема за „универсално 

лекарство“ за всички проблеми. За да бъде наистина ефективен обаче, той трябва да е внимателно 

планиран и управляван. Положителен е факта, че на територията на община Крушари има 

изработена Дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма в 

периода 2010-2015г. с три основни приоритета: 1) Разработване на интегрирани туристически 

продукти и атракции; 2) Развитие на човешките ресурси в сферата на туризма; и 3) Промоция на 

дестинацията.  

От подкрепените от МИГ Тервел-Крушари проекти по мерки 313, 311 и 312 прави впечатление, че 

обвързаността между подкрепените проекти за туризъм е слаба. Изградената къща за гости от 

община Крушари е в село Телериг, докато информационните центрове и етнографската изложба са 

в селата Крушари и Коритен. В информационните материали, създадени по общинските проекти по 

313 мярка не са представени обектите на територията на двете общини, изграждани по мерки 311 и 

312. Необходимо е да се засили обвързаността между подкрепените туристически обекти и чрез 

организирането на дейности и събития, които да привличат туристи в територията. 

Читалищата в община Крушари са двигател при организацията на събития, привличащи туристи – 

например Празника на гърнетата в с.Зимница. Поради това и общинската администрация залага на 

сътрудничеството с читалищата за развитието на туризма. Бихме препоръчали на МИГ Тервел-

Крушари да използва опита на читалищни екипи от други области за организирането на местни 

събития, които привличат външни за територията посетители и туристи и ги превръщат в редовни 

потребители на местни продукти. Чрез привлечените туристи и посетители, които имат възможност 

да осъществят директни контакти със земеделските производители, да се търсят възможности за 

договаряне на доставки на домашно консервирани храни, да се добавя стойност към 

произведените и преработени зеленчуци и плодове на територията. Още повече, че третият проект 

– на фондация Круга, е за специфичната кулинария на територията и резултатите от този проект 

могат и трябва да доведат  до практически ползи за населението.  
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МЯРКА 321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ОБОСНОВКА на Мярка 321 в Стратегията 

 Територията обхваща множество разпръснати села и един малък град. Отдалечеността от 

градски центрове затруднява достъпа на населението до базисни услуги и влошава качеството 

на живот на хората в малките населени места. 

 Има силно изразени миграционни процеси, поради което много публични сгради са изоставени, 

не се ползват и се рушат. 

 Много села на територията са населени с концентрирани ромски общности, които са 

застрашени от социално изключване. 

 Заетостта в селата е сезонна, хората там трудно намират заетост, особено онези от тях, които са 

над 50 години и нямат квалификация. В същото време тази категория безработни лица са 

изключително подходящи за дейностите по предлагане на социални услуги. 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 321 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Подпомогнати проекти по мярката бр. 8 12 12 

Общ обем на инвестициите лв. 660 000 660 000 621 318 

Дял на инвестициите за мобилни и 
/или информационни  услуги  

бр. 3 6 6 

За резултат 

Брой на населението, което се ползва 
от  подпомогнатите  услуги 

бр. 11000 11000 11000 

Създадени нови работни места, в т.ч. 
-жени 
-дългосрочно безработни 

бр. 
бр. 
бр. 

9 
3 
6 

15 13 
10 
6 

Брой изградени/обновени 
/оборудвани сгради и съоръжения 
свързани с услуги за предоставяне на 
културни услуги 

бр. 8 3 3 

Брой изградени/обновени 
/оборудвани сгради за предоставяне 
на социални услуги 

бр. 6 5 5 

 

ПРИЕМИ на проекти по Мярка 321 

Година 2012 2013 2014 Общо 

Комисии – брой 1 8 4 13 

Подадени проекти - брой 2 4 7 13 

Бюджети при кандидатстване – лв  165 493,72 337 658,79 216 933,92 720 086,43 

     

Договорирани проекти – брой 2 4 6 12 

Договорирани бюджети - лв 150 679,66 330 202,01 201 242,41 659 999,80 

     

Отхвърлени проекти – брой 0 0 0 0 

     

Оттеглени проекти – брой 0 0 1 1 

Оттеглени бюджети - лв 0 0 8 300 8 300 



 

 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ : 

 

МЯРКА 321 - ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ Бюджет 660 000,00

Вид

Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализирана

субсидия 

лв.

Заявени 

работни 

места 

Открити 

работни 

места 

Населени места

Дог.55/3/3210202

25.7.2013

Дом за стари хора в Община Тервел - база за трудотерапия и адаптиране Община Тервел 25 518,68 25 221,43 25 039,54 1 с.Савово

общ.Тервел

Дог.55/3/3210780

19.5.2014

Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на "Дом за стари 

хора" в с.Добрин, община Крушари

Община Крушари 130 821,63 130 218,23 120 723,05 1 с.Бонево

общ.Крушари

Дог.55/3/3210201 

26.7.2013

Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, 

Сърнец и Ангеларий

Община Тервел 125 160,98 103 333,95 102 327,98 5 5 Коларци, Балик, 

Оногур, Сърнец и 

Ангеларий

общ.Тервел

Дог.55/3/3210707

6.8.2014

Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в 

гр.Тервел - закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в 

гр.Тервел и села, в които се ползва услугата

Община Тервел 36 600,00 36 600,00 36 300,00 1 1 гр.Тервел - с.Кочмар

с.Честименско, 

с.Безмер- 

с.Полк.Савово, 

с.Божан, с.Поп Груево

Дог.55/3/3210779

30.5.2014

"Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, 

Сърнец и Ангеларий" - обз ...

Община Тервел 30 402,00 30 402,00 23 717,00 с.Коларци

Дог.55/3/3210904

6.8.2014

Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, 

Главанци, Градница и Каблешково

Община Тервел 139 835,16 132 981,78 116 022,31 4 4 Нова Камена, 

Кладенци, Главанци, 

Градница и 

Каблешково

общ.Тервел

Дог.55/3/3211229

6.8.2014

Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в 

с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в 

населените места в община Крушари, в които се ползва услугата

Община Крушари 18 000,00 18 000,00 18 000,00 с.Крушари 

с.Александрия, 

с.Абрит , с.Северняк , 

с.Коритен , с.Полк. 

Дяково , с.Добрин , 

с.Лозенец, с.Телериг, 

с.Загорци, с.Земенци 

Дог.55/3/3211232

4.8.2014

Център за социални услуги в с.Поп Груево Община Тервел 135 886,92 128 495,41 128 495,41 2 2 с.Поп Груево

общ. Тервел

Дог.55/3/3211509

2015

Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на 

селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково

Община Tервел 20 000,00 20 000,00 17 990,00 1 1 Нова Камена, 

Кладенци, Градница, 

Главанци и 

Каблешково

Дог.55/3/3211223

6.8.2014

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на 

отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични 

завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан 

Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Дяково

Община Крушари 15 557,00 15 557,00 15 112,50 1 с.Крушари

с.Телериг

с.Дякоово 

Дог.55/3/3211521

2015

Подобряване на съществуващ център за културни услуги - обзавеждане 

на сцена на общинско читалище в гр.Тервел

Община Tервел 8 300,00 8 300,00 6 700,00 Тервел

Дог.55/3/3211516

2015

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на 

отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушари, с. 

Телериг и с. Бакалово

Община Крушари 15 980,00 10 890,00 10 890,00  с.Крушари

с.Телериг

с.Бакалово

о
тп

ад

н
ал

и оттеглен Община Тервел

ОБЩО по Мярка 321 12 702 062,37 659 999,80 621 317,79 15 13  

100,00% 94,14%
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ПРОЕКТИ по Мярка 321 ПО НАПРАВЛЕНИЯ: 

Подпомагане Домове за стари хора  –2 бр.  

Включва  благоустрояване на дом за стари хора в община Крушари и изграждане на база за 

трудотерапия и адаптиране към дом за стари хора в общ. Тервел.  

Центрове за социални услуги  – 7 бр.  

По 3 проекта са създадени три центъра за социални услуги за групи отдалечени села в общ. Тервел. 

По съпътстващи проекти в тези центрове е доставено кухненско оборудване и техника за клубове. По 

3 проекта са доставени специализирани транспортни средства за разнасяне на храна. 

Читалища - 3 бр. 

По 2 проекта е доставена отоплителна и озвучителна техника за шест читалища в общ. Крушари. По 

проект на общ. Тервел е обновена сцената на читалището в Тервел.  

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 321 върху територията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ. 

По мярката са планирани  8 проекта, а реално са подпомогнати 12, с 94,14% усвояване на бюджета. 

Дейностите по мярката са насочени предимно към осигуряване на социални услуги за населението, 

което най-силно се нуждае от тях – старите хора в старческите домове и в отдалечените села, в които 

не получават такива услуги.  

За социално обслужване на населението от отдалечените селски райони са изпълнени серия от 7 

обвързани проекта за създаване на Центрове за предоставяне на социални услуги, всеки от тях 

обслужващ населението на група от около 5 села. Рушащи се общински сгради на бивши здравни 

служби са преустроени  в центрове за социални услуги; в тях е доставено и инсталирано  кухненско 

оборудване за кухни-майки, в които ежедневно се приготвя храна.  Закупени са специализирани 

транспортни средства за разнос на храната, с които тя се  доставя по домовете на възрастните и 

самотно живеещи хора в обслужваните села. Храна се приготвя и доставя и за детските градини и за 

училищните столове в селата от района. В центровете за социални услуги са обособени здравни 

сектори, в които се предлага лекарска и зъболекарска помощ от GP-та и гостуващи зъболекарски 

практики. Създадени са и клубове за занимания по интереси за стимулиране на социалните контакти 

на деца и възрастни. 

По други проекти са подобрени условията за живеещите в домове за стари хора в двете общини. 

Домът за стари хора в с. Добрин, общ. Крушари е ремонтиран, благоустроен и са направени 

вътрешни преустройства за улеснения на живущите. Към дома за стари хора в с.Полк. Савово, общ. 

Тервел е изградена база за трудова терапия и адаптация на живущите, като им са осигурени условия 

за занимания с цветарство и градинарство. 

Подобрена е материалната база на 6 читалища от община Крушари и 1 читалище в гр.Тервел.  

Като цяло, ефектът от социалните услуги (включително зали за достъп до Интернет) и мобилните 

услуги (за разнос на топла храна) се разпростира до 18 от общо 26 населени места в община Тервел и 

11 от общо 19 села в община Крушари. По този начин въздействието от подпомагането по тази мярка 

се усеща в 64% от територията на МИГ-а. 

По тази мярка въпреки първоначално заявения интерес, няма постъпили проектни предложения от 

неправителствения сектор. Тази липса на активност от страна на НПО на територията на МИГ Тервел-

Крушари е тревожна по отношение на функционирането на населението като общност. Поради тази 

причина планираните  услуги за осмислянето на свободното време на децата чрез извънкласни 

занимания и спорт; въвличане на ромската общност; млади майки, клубове на пенсионера - остават 

нереализирани и МИГ Тервел-Крушари трябва да положи допълнителни усилия за изпълнението им.  
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Мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места 

ОБОСНОВКА на Мярка 322 в Стратегията 

 В малките населени места на територията, поради липса на средства, зелените площи не се 

поддържат, не се инвестира в подобряване на състоянието на площади, тротоари, улично 

осветление. Селата са непривлекателни, както за живеещите в тях, така и за посещение от 

външни хора. 

 Нивото на безработица в селата е по-високо, в сравнение с общинския център. Делът на 

дългосрочно безработните в общия брой лица без трудова заетост, е голям. Особено силно 

изразено е това явление при ромската общност. 

 Сградният фонд на църквите и джамиите е стар, средствата за поддръжката му се осигуряват от 

дарения и са ограничени по обем. 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 322 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел Договорено Изпълнено 

За изпълнение 

Проекти,подпомогнати по 

мярката 

бр. 8 6 6 

Брой на селата , в които се 

изпълняват дейностите 

бр. 16 8 8 

Общ обем на инвестициите  лв. 549000 539 086 449 095 

За резултат 

Създадени нови работни 

места, в т.ч. за дългосрочно 

безработни/роми 

бр. 6 

 

6 

1 

 

- 

0 

 

- 

Население, което се ползва 

от подобрената среда 

бр. 10000 12455 12455 

 

ПРИЕМИ на проекти по Мярка 322 

Година 2012 2013 2014 Общо 

Комисии – брой 1 8 4 13 

Подадени проекти - брой 1 3 4 8 

Бюджети при кандидатстване – лв  110 427,99 448 273,03 389 545,57 948 246,59 

     

Договорирани проекти – брой 1 2 3 6 

Договорирани бюджети - лв 110 116 240 813,41 222733,16 539086,12 

     

Отхвърлени проекти – брой 0 1 1 2 

Отхвърлени бюджети - лв 0 169 962,04 166 522,41 336 484,45 

     

Оттеглени проекти – брой 0 0 0 0 

Оттеглени бюджети - лв 0 0 0 0 



 

 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ : 
 

 
МЯРКА 322 - ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА Бюджет 549 000,00

Номер на 

договор / 

проект

Проект Име на бенефициента

Размер на 

проекта лв. 

при 

кандидатст

ването

Одобрена

субсидия 

лв.

Реализирана

субсидия 

лв.

Заявени 

работни 

места 

Открити 

работни 

места 

Населени 

места

Дог.55/3/3220203 

11.7.2013

Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в 

населени места от Община Тервел

Община Тервел 100 116,00 75 539,55 75 539,55 1 гр.Тервел , 

с.Безмер, 

с.Орляк, 

с. Жегларци

Дог.55/3/3221228

15.06.2014

Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община 

Тервел

Община Тервел 21 735,00 21 445,00 15 936,46 гр.Тервел,

с.Орляк, 

с.Каблешково

с.Коларци

Дог.55/3/3220772

19.05.2014

Реконструкция на тротоари в гр.Тервел Община Тервел 119 722,27 82 224,69 64 594,04

гр.Тервел

Дог.55/3/3220894

6.06.2014

Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в 

площадно пространство на гр.Тервел

Община Тервел 158 588,72 158 588,72 150 654,50

гр.Тервел

Дог.55/3/3221501

1.2.2015

Ремонт на част от ул."9-ти септември", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Хан 

Телериг" в с. Крушари
Община Крушари

150 767,20 150 767,20 97 477,44

с.Крушари

Дог.55/3/3221486

1.02.2015
Основен ремонт на ул."Дочо Михайлов" в гр. Тервел  Община Tервел

50 520,96 50 520,96 44 892,78

гр.Тервел

Отхв. ДФЗ  Община Крушари

Отхв. МИГ 

(бюджет)
 Община Тервел

 

 

ОБЩО по Мярка 322 6 601 450,15 539 086,12 449 094,77 1 0

98,19% 81,80%

зелени 

площи

улици

отпадна

ли



 

 

ПРОЕКТИ по Мярка 322 ПО НАПРАВЛЕНИЯ: 

Рехабилитация на зелени площи, тротоари, детски площадки и улично осветление –2 бр.  

Обхваща 6 населени места от община Тервел;.  

Реконструкция на участъци от уличната мрежа – 4 бр.  

По 3 проекта са реконструирани отделни участъци от уличната мрежа в гр.Тервел.  

По един проект е реконструирана централна улица в с.Крушари. 

 

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Мярка 322 върху територията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ. 
 
При разработването на СМР се констатира, че селата на територията са непривлекателни поради 

липсата на поддръжка на зелените площи, площади, тротоари, улично осветление, детски площадки 

и т.н. Хората заявяват готовност да подкрепят всяка инициатива за по-добра жизнена среда в селата 

си. Поради това в мярката е планирано подпомагането на 8 проекта, които да подобрят състоянието 

на жизнената среда в 16 населени места. Един от критериите за оценка е проектите да се изпълняват 

в населени места с над 300 жители. На територията на МИГ-а това са 14 села и един град. 

Община Крушари има един договориран проект, докато община Тервел има пет проекта. Четири от 

проектите и 70% от бюджета на мярката са насочени към подобряване на участъци от уличната 

инфраструктура в общинските центрове – гр.Тервел и с.Крушари. Останалите два проекта и 30% от 

бюджета подобряват зелените площи, тротоари, детски площадки и улично осветление в 6 населени 

места от община Тервел, включително и в гр.Тервел.  

Индикаторът за брой неселени места, в които се изпълняват дейности по мярката, не е могло да се 

постигне, понеже са договорени 98% от бюджета. Отбелязваме обаче, че в резултат на конкуренция 

при тръжните процедури са реализирани едва 81,8% от бюджета, като 2/3 от загубата на средства е 

по единственият проект на Общ. Крушари.  Въобще ползването на средствата по мярка 322 показва, 

че в община Крушари липсва опит и технически капацитет за разработване на инфраструктурни 

проекти. Докато Общ.Тервел се е възползвала максимално с малки по обем проекти да обнови части 

от уличната си мрежа и зелени площи, които не биха могли да бъдат обект на големи 

инфраструктурни проекти, каквито се финансират централно от ДФЗ по мярка 322.  

На този етап подпомагането е било фокусирано към подобряване на жизнената среда в общинските 

центрове. От друга страна, общинските центрове са лицата на съответната територия и 

подобряването на тяхното състояние е необходима първа крачка в подобряване на състоянието в 

целите общини. Реализирането на проекти за подобряване на условията в общинските центрове е 

оправдано, тъй като имат ефект върху много по-голяма част от населението на общината.     
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5. Изпълнение на Мярка 431-1 на СМР 
 

 5.1. Изпълнение на дейности по управление на МИГ 

От предвидените в бюджета  580 000 лв. за изпълнение на дейностите по мярка 431-1 „Управление 

на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност “ за 

периода по подадените Заявления за одобрение на планирани дейности и разходи, от МЗХ са били 

одобрени 524231 лв.  За периода от 13.07.2012 г. до 30.09.2015 г. МИГ Тервел-Крушари е изразходвал 

363182 лв.  Изразходването на средствата по години е дадено в таблица 8. 

Таблица 8: Разходи по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на 

умения и постигане на обществена активност “ 

Година 
Одобрен 

бюджет, лева 
Плащания, 

лева 
Изразходвани, 

лева 

% на 
усвояване 

 

2012 113 458 24 966 78 322 69,03% 

    53 356     

          

2013 116 890 60 300 108 718 93,01% 

    48 418     

          

2014 168 318 52 997 104 729 62,22% 

    51 733     

          

2015 125 565 42 933 71 413 56,87% 

    28 480     

          

ОБЩО: 524 231   363 182 69,28% 

 
Размерът на изразходваните средства за управление значително под одобрения бюджет, като 

основна причина за това е липсата на собствени финансови средства преди възстановяването им. 

След като авансово отпуснатите средства са били изчерпани, от средата на 2014 година МИГ Тервел-

Крушари е разходвал икономично бюджета, като дори заплатите на персонала са били намалени 

наполовина. След това е взет заем от Обединена Българска Банка в размер на 80 000 лв., като двете 

общини са предоставили средства за покриване на лихвите и разходите по банковото обслужване, 

пропорционално на използваните от тях средства по мярка 4.1. „ Изпълнение на СМР”, на ПРСР 2007-

2013г. 

5.2. Изпълнение на дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност 

Дейността  за придобиване на умения и постигане на обществена активност на МИГ е ключова за 
успеха на подхода ЛИДЕР на местно ниво. Основните елементи от тази дейност включват обучения и 
информиране за изграждане на капацитет на местните хора и потенциални бенефициенти;  обмяна 
на опит с МИГ в страната и чужбина, които да информират, вдъхновят и мотивират местните 
заинтересовани страни да приложат натрупаните добри практики на тяхната територия. В 
допълнение МИГ извършва проучвания и анализи по теми, които са важни за живеещите на 
територията с оглед преодоляване на конкретни проблеми или надграждане на съществуващия 
капацитет и потенциал.    
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На територията на МИГ Тервел-Крушари е заложено провеждането на девет дейности за 
придобиване на умения и постигане на обществена активност с целеви брой на участниците в тях – 
140 (таблица 9). Проведени са общо 53 обучителни и информационни дейности за 472 участника.  
 
Таблица 9: Състояние на индикатори за изпълнение на дейностите за обществена активност и 
постигане на умения 

Индикатор Цел до края на 
СМР 

Изпълнение 

Дейности за придобиване на умения и постигане на 
обществена активност –брой  

9 25 

Участници в дейностите по обучение –брой  140 145 

Участници в дейностите по информиране –брой  -  327 

 
На етапа на кандидатстване: 
 
Информационни семинари са провеждани във всяка от двете общини преди и по време на поканите 
за прием на проекти, като за целия период те са 9 и са участвали около 200 потенциални 
бенефициенти. Освен чрез организираните мероприятия, помощ на потенциалните бенефициенти е 
оказвана и чрез ежедневно достъпните консултации в офиса на МИГ-а. Документирани са над 130 
такива консултации от общо дадените над 200 консултации. 
 
За подпомагане на потенциалните бенефициенти с полезна информация и насоки, екипът на МИГ 
Тервел-Крушари е възложил специфични проучвания на територията си относно: потребностите от 
услуги на живеещите в селата; потребностите на стопански сектори „Млечно говедовъдство и 
млечно овцевъдство“ и „Пчеларство”, възможности за напояване на територията с практически 
насоки за реализацията му. В допълнение е проведено и изследване на добри практики при 
прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, които да са приложими на територията на МИГ Тервел-
Крушари.  
 
Екипът на МИГ-а също така е възложил и социално-икономически анализ на общностите на 
младежите (до 40 г.) и на жените от територията, който да проучи потребностите им и да 
идентифицира възможни начинания за подпомагане чрез СМР, анализ на потребностите на 
земеделските производители за прилагане на съвместен маркетинг, както и на възможностите за 
производство на биологични продукти и агро-екология.  
 
На етапа на изпълнение на проектите: 
 
Проведени са общо пет специализирани обучения за бенефициентите по СМР на следните теми:  

- процедури и правила за изпълнение на проектите;  
- провеждане на мониторинг на изпълнението;  
- взаимодействие между бенефициентите, екипа на МИГ и ДФЗ-РА.  

В етапа на изпълнение на проектите с бенефициентите са провеждани срещи за обмяна на опит по 
отчитането на проектите. 
 
Проведено е и специализирано обучение за екипа и управителния съвет на МИГ по процедурите за 
наблюдение и отчитане на СМР. 
 
През периода на изпълнение екипът е правил многократни посещения на място, по негова 
инициатива или поради възникнали въпроси на бенефициентите. В случаите, в които се е налагало да 
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се анексират договорите, екипът е съдействал по изготвянето на исканията за анекси и 
придружаващите документи. На последния етап екипът на МИГ е подпомагал бенефициентите при 
отчитането на проектите, като им е съдействал по изготвянето на заявките за плащане. 
 
Посещения в чужбина за обмяна на опит и информиране 
 
МИГ Тервел-Крушари е организирал няколко посещения в чужбина, които са имали положителен 
ефект върху информираността на активните хора на територията и е допринесъл за добрия климат, 
който се е създал в отношенията на МИГ-а с партньорите. Всички посещения са били масови и в тях 
са могли да участват обикновените партньори на МИГ-а, а не са били за избрани или за екипа – в тези 
дейности екипът е играл просветителска роля.  Проведено е посещение за обмяна на опит на 10 
души–членове на МИГ и двете общини в МИГ от Пулия – южна Италия. Други 9 души – 
бенефициенти, са посетили най-голямото изложения по земеделие - SIA (Salon International 
Agriculture) в Париж. Тези посещения са били полезни за ориентиране в съвременните тенденции, 
какво се произвежда и предлага и какво се търси на европейския пазар.  Направени са контакти и са 
посетени и местните инициативни групи в съседните области на Румъния, за да се търсят 
възможности за съвместни дейности.  
 
Таблица 10. Проучвания, Обучителни и информационни дейности (брой) 
 

 2012 2013 2014 2015 Общо 

I.  Обучителни и информационни дейности 

Информационни семинари 3 6 - 2 11 

Обучения  1 3 1 - 5 

Работни срещи, конференции 2 2 1 1 6 

Обмяна на опит с МИГ от ЕС - - 2  2 

Посещения на изложения в ЕС    1 1 

Общо I  6 11 4  25 

II.  Проучвания и анализи 

Проучвания  - 3 -  3 

Анализи  3 2 2  7 

Общо II 3 5 2  10 

 
Таблица 9. Участници в обучителни и информационни дейности 

 2012 2013 2014 2015 Общо 

Информационни семинари 107 107 - 40 254 

Обучения  65 37 13  145 

Обмяна на опит с МИГ от ЕС   18  18 

Конференции    46 46 

Посещения на изложения в ЕС    9 9 

Общо       472 

 
Изпълнението на Стратегията е отчетено на конференция, в която са участвали около 50 членове и 
бенефициенти на МИГ-а. Конференцията е показала, че е постигната висока степен на доверие към 
МИГ-а, което дава спокойствие и увереност у земеделските производители и фирмите от други 
браншове на бизнеса да кандидатстват с проекти за реализиране на Стратегията. След четири 
годишна съвместна работа на взаимопомощ между организаторите и хората, които се ползват от 
възможностите и ресурсите, предоставяни от местната инициативна група, има създадена 
достатъчно голяма общност от ентусиасти, желаещи успешното развитие на територията. 
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Мнения на бенефициенти на проекти от СМР, изказани на конференция за отчитане изпълнението на 

СМР на МИГ Тервел-Крушари и представяне на добри практики по ЛИДЕР, проведена на 26 и 27 август 

2015г. в местността Топола край Балчик. 

„Само благодарение на доброто партньорство, упоритостта и непрекъсната грижа на Николай 

Манев (изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари) към желащите да инвестират, ние 

решихме да реализираме инвестициите по проекта”;  

„Ако Николай не ни помагаше и настояваше ние нямаше да се справим с реализиране на проекта”;  

„Ние сме сравнително устойчиво предприятие за територията на МИГ, произвеждаме и 

преработваме земеделски продукти и произвеждаме подправки, имаме добри ресурси и пазари, 

но  без непрекъснатата помощ и грижата на специалисти и консултанти не бихме могли да се 

справим с реализиране на инвестиционния проект от СМР. Николай много ни помага да се случват 

неща та”. 
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6. Изпълнение на индикаторите за измерване на планираните резултати на СМР  

 

Таблица 11: Състояние на индикатори за изпълнение по отношение на цялостното прилагане 

на СМР на МИГ Тервел-Крушари. 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 

Догово-
рено 

Изпълнено 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проекти, подкрепени и успешно 
реализирани чрез СМР  

Брой 59 56 47 

Бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 54 39* 37* 

Проекти и инициативи за укрепване и 
развитие на сътрудничеството между 
МИГ на територията на страната и с МИГ 
от Европейския съюз 

Брой 1   0** 

Обучения, организирани и проведени за 
населението и социално-икономическите 
партньори  

Брой 9   25  

Дял на инвестициите за иновации по 
смисъла на ЛИДЕР 

% 15 20,60% 23,84% 

Населени места на територията, в които 
са реализирани проекти за подобряване 
на качеството на живот 

бр 15   21*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗА РЕЗУЛТАТ 

Увеличена брутна  добавена стойност от 
реализацията на интервенциите 

лева 300 000   рано е да 
се измери 

Създадени нови работни места, 
В т.ч. за жени 

Брой  
 

50 
14 

  38 
19 

Население в селските райони, което се 
ползва от подобрената селска среда 

Брой  10 000   12 455 

Увеличен брой външни посетители в 
резултат на интервенциите 

Брой/ 
година 

360   рано е да 
се измери 

Увеличен достъп до основни услуги на 
населението (комуникации, социални 
услуги, култура и спорт) в селата  

Брой 11 000   над 11 000 

Участници, завършили успешно 
обучение 

Брой  140  145 

Жени, завършили успешно обучение Брой  75  60 
 

Консултации, предоставени на 
потенциални кандидати за финансиране 
в рамките на Стратегията 

Брой  130  над  130 

 

* Община Тервел и община Крушари, както и един земеделски производител имат повече от един 

договорирани проекти. 

** МИГ Тервел-Крушари има един одобрен проект за ТНС с Румънски МИГ, но той не е изпълнен, тъй 

като тогава МИГ-а не е разполагал със средства за изпълнението на проекта; а по-късно в  Румъния 

преустановяват процедурата. 

***Община Тервел с 16 населени места: гр.Тервел, с.Коларци, с.Балик, с.Оногур, с.Сърнец, с.Ангеларий, 

с.Нова Камена, с.Кладенци, с.Главанци, с.Градница, с.Каблешково, с.Поп Груево, с.Савово; с.Безмер, 

с.Орляк, с.Жегларци Община Крушари с 5 населени места: с.Крушари, с.Телериг, с.Дяково, с.Добрин, 

с.Бакалово.  
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7. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изводи от оценката на СМР 

- Създадено и развито устойчиво партньорство, което балансира и насърчава интегрирано 

участие на всички сектори при развитие на територията,  също така стимулира развитие на 

капацитет за управление на територията както при гражданските и бизнес организации, така 

и при местните власти; 

- Наличие на професионално подбран и изграден екип за управление на МИГ. Добри 

управленски и административни познания и  умения,  осъзната роля към местната общност – 

да насърчава инициативността, да обучава, да подпомага и обгражда потенциални 

кандидати и бенефициенти на СМР; 

- Екипът на МИГ-а е осигурил външни консултанти за периода на изпълнение на стратегията, 

които са на разположение на местната общност и предоставят целенасочена услуга и помощ 

при формулиране и развитие на проектната идея, при подготовката и разписването на 

проекта, както и при управление, реализиране  и отчитане на извършените дейности. 

- Много висока степен на постигнати резултати при изпълнение на СМР за кратък период от 

три години. Планираните стойности на индикаторите за измерване на напредъка за 

изпълнение на СМР са проследени и изпълнени – средно ниво на изпълнение 95%;  

- Постигнатите резултати показват реалистичност и разумност на планираните цели и 

приоритети на СМР, както и добре побрани мерки за тяхното постигане. Мерките на СМР 

посрещат изведените потребности в анализа и развиват силните страни за развитие на 

територията. 

- Наличие на изразена и характерна посока на публичните инвестиции в територията 

насочени към посрещане на социални предизвикателства. Проектите на публичните мерки 

на СМР са така подбрани, че последователно посрещат и надграждат създадените социални 

услуги, грижат се за привлекателността на средата за живот на гражданите и гостите на 

територията, също така посрещат и стимулират културните и традиционни местни 

инициативи; 

 

7.2. Предложения на база изводите от опита на МИГ Тервел-Крушари  

 

- При планиране на приоритетите и мерките на СМР за следващия период да се даде по-

силен акцент върху „меките” мерки, насочени към учене и подобряване на капацита на 

гражданите и потенциалните бенефициенти. Меките мерки следва да провокират активност, 

инициатива и по-добро общностно развитие – учебни пътувания за обмяна на опит в 

страната и чужбина; изследване на добри примери и практики в различни сфери и сектори; 

прилагане на експериментални методи за въвеждане на нови технологии; обучения за 

придобиване на практически умения за атрактивно и позитивно представяне на собствените 

резултати и личностно развитие; 
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- Продължаване на подхода СМР да съдържа изразени и характерни теми и посоки за 

развитие на територията - подпомагане на малките земеделски производител; надграждане 

на социалните услуги; стимулиране на характерни културни инициативи и поддържане на 

местните традиции; възможности за разнообразяване на дейностите и доходите на 

земеделци; добавяне на стойност към произведените суровини; обръщане и изучаване на 

наличните природни ресурси; 

- Избор на по-малък брой мерки, които да срещнат както нуждата от инвестиции по 

характерните теми и сектори, ката и да се грижат за развитието на знанията и уменията на 

гражданите и различните социални, етнически и възрастови групи; 

- Да се съхранява и развива партньорството между различните сектори и да се обграждат 

хората с опит и познания за управление на ресурсите в територията; 

- Да развиват и поддържат добрата практика за осигуряване на постоянна и устойчива 

консултантска помощ към гражданите на територията. 

 

 


