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    1. Кратко резюме на извършената дейност 

Дейността на МИГ-Тунджа по прилагане на  Стратегията за местно развитие се извършва на 

основание  на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № РД 50-141/13.10.2011 с МЗХ 

и ДФЗ-РА. През периода от 01.01.2015 до 30.09.2015   действията на   МИГ-Тунджа бяха 

основно насочени към: 

 Консултиране и подпомагане на изпълнението на проектите  проекти към СМР ; 

 Договориране на последните одобрени през 2014 година проекти към СМР; 

 Поддържане на базата данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно 

развитие, тяхното състояние и движение; 

 Подпомагане на  кандидатите при подготовката на заявки за плащане до 
Разплащателната агенция и  предоставянето на  допълнителна информация, 

поискана от РА в хода на разглеждане на Заявката за плащане; 

 Постигане на обществена активност на територията на МИГ- Тунджа 

 

През 2015 година са сключени  договори за  предоставяне на финансова помощ за одобрените 

проектни предложения по  последния прием към СМР  през м.септември 2014 , за които не е 

извършено договаряне към 31.12.2014 година. Сключени са общо 7 договора, по които на 

бенефициенти е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 403 424,02 лева, 

както следва по мерки: 

 Мярка 121 – 3 договора –  70 797,22 лева 

 Мярка 311 – 1 договор –    95 550,00 лева 

 Мярка 312 – 1 договор –   72 450,00 лева; 

 Мярка 321 – 1 договор –   78 854,30 лева; 

 Мярка 322 – 1 договор –   85 772,50 лева 

 

Изплатени  на бенефициентите през 2015 година са 39 броя заявки, като предоставената 

финансова  помощ по  тях е в размер на 1 788 820,36 лева. 

 

 

2. Цели на стратегията за местно развитие. 

 

Стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели за развитие на територията на МИГ-

Тунджа  са определени на основата на прилагането на подхода „отдолу-нагоре” съгласно 

установените нужди, идентифицирани от анализа на настоящото състояние, SWOT анализа, 

анализа на тенденциите и процеса на информиране и консултации  със заинтересованите страни 

в района на действие на МИГ и при отчитане измеренията на хоризонталните политики на 

Европейския съюз 

В обобщен вид  основната стратегическа цел, приоритети и специфични цели са представени  

в таблицата по-долу: 

 

 

 ПРИОРИТЕТИ  И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

ПРИОРИТЕТ 1 
Балансирано, устойчиво и природоопазващо икономическо развитие и 

повишаване заетостта на територията на МИГ-Тунджа 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  1 
Производство на качествени традиционни земеделски продукти и 

      СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Превръщането на територията  на МИГ-Тунджа  в  район за производство на земеделска 

продукция с високо качество и екологична чистота, диверсифицирана икономика и 

качествена социално–достъпна жизнена среда. 



 

увеличаване на добавената стойност и   конкурентоспособността им, чрез 

използването на съвременни методи и техники на производство, 

преработка, стандартизация, сертифициране, обозначение и пласирането на 

вече съществуващи и  на нови пазари; 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  2 

Диверсификация на икономическите дейности, подобряване и укрепване на 

бизнес климата и създаване на предпоставки, стимулиращи  

предприемачеството и развитието  на новаторски и съвременни бизнес 

инициативи и мрежи за сътрудничество; 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  3 

Защита и опазване на  околната среда и рационално управление на 

местните природни ресурси, като основен определящ елемент, свързан с 

развитието на   местната икономика. 

ПРИОРИТЕТ 2 

Изграждане на  качествена и социално-достъпна жизнена среда, 

успешен брандинг на територията на МИГ-Тунджа  и повишаване на  

нейната посещаемост  

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  4 

Съхранение и развитие на  културно-историческото  наследство, традиции, 

обичаи и занаяти, тяхното икономизиране  и формиране на специфична 

идентичност на територията като дестинация, свързана с развитието на 

различни алтернативни  форми на туризъм; 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  5 

Формирането на благоприятни и привлекателни условия за живот  на  

местното население, с акцент на малките населени места  и  

преодоляването на социалната и икономическа  изолация  на уязвими групи 

от населението (основно жени и  младежи), с оглед на  промяна на 

неблагоприятната тенденция, свързана  с прираста и миграцията на 

населението. 

ПРИОРИТЕТ 3 
Укрепване на местната общност и изграждане на капацитет за 

устойчиво  развитие на територията на МИГ-Тунджа 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  6 

Повишаване на обществената активност и подобряване капацитета на 

местните общности за планиране и управление на развитието на  

територията чрез прилагане на подхода „отдолу –нагоре”, развитието на 

вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество и 

въвеждането  на добри практики. 

 

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:  

 

Действията на   МИГ-Тунджа през отчетния период, свързани с изпълнението на Стратегията за 

местно развитие основно бяха насочени към: 

 

o Дейности по информиране ( дейности по мярка 431.1)–   чрез интернет страницата на 

МИГ-Тунджа, информационните табла в населените места на територията МИГ-Тунджа, 

Двудневна конференция «Успехът на общността: опитът на МИГ – Тунджа в прилагането 

на подхода Лидер”, Изготвяне на филм за изпълнените проекти и други свързани с 

популяризиране дейността на МИГ, подробно описани в точка 8 на настоящия доклад 

 

o Дейности по обучение  на членовете на екипа, УС и ОС на МИГ-Тунджа, бенефициенти с 

проекти към СМР, местни лидери, подробно описани в точка 8 на настоящия доклад 

 

o Дейности по наблюдение на изпълнението на проектите. 

 

През периода на доклада са сключени  7 тристранни договора  с получатели на финансова 

помощ по СМР на МИГ-Тунджа на обща стойност 392 074,81 424 ,02 лева  както следва:  

 По мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства” – 3 договора . Общата 

стойност на  договорите 70 797,22 лева; 



 

 По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – 1 договор на стойност 

95550, 00 лева; 

 По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 1 договор на 

стойност 72 450,00 лева; 

 По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” –                   

1 договор на стойност 73854,30 лева; 

 По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 1 договор на стойност                 

79 423,29 лева 

 

Таблица 1  

 

Индикатор Цел за 

периода             

2007 – 2013 

според СМР 

 

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато за периода от 

началото на прилагане на 

стратегията, включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Обща площ на територията, 

обхваната от МИГ (в км
2
)  

1218.9 кв.км. 

Общ брой на населението, обхванато 

от МИГ в СМР 

22 745 души   

( по данни на НСИ към 31.12.2014) 

Брой проекти, финансирани от СМР * 42 7 61 

Брой участници ( екип, местни 

лидери), успешно завършили 

обучение  

30 25 116 

* Отчетени са  сключените през периода договори за финансиране на одобрени от МИГ и ДФЗ-РА проекти 

 

Всички планирани дейности, свързани с прилагането  на СМР и придобиването на умения и 

обществена активност са изпълнени в съответствие с одобрената Стратегия за местно развитие, 

Договор № РД 50-141/13.10.2011 Заповед РД 09-329 от 27.05.2014 година на Министъра на 

земеделието и храните за одобрени дейности и разходи за управление на местната инициативна 

група, придобиване на умения и постигане на обществена активност за Местна инициативна 

група-Тунджа и след провеждане на процедури за избор на изпълнител по реда на глава  осем  

„а”  от ЗОП.  

 

По-долу е представена времева таблица за извършените дейности  през периода по мярка 431.1 

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за 

местно развитие“. Подробно извършените дейности са разписани в представения  в МЗХ  

Доклад за отчитане на изпълнени дейности за периода 01.01.2015-30.09.2015. 

 

 

№
 п

о
 р

ед
 

ДЕЙНОСТ 

 

2015 година –месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проучвания на съответната територия 

(териториални анализи, икономически 

анализи, социални анализи и други 

анализи и проучвания   

         

2. Обучение на екипа, ангажиран в 

прилагането на  стратегията за местно 

развитие                                                               

         



 

-обучение ,,Креативни подходи и 

комуникационни техники при 

управление и организацията”; 

- Учебно посещение в Италия 

3. Популяризиране, информиране и 

публичност – актуална информация, 

предоставяне чрез интернет страницата  

и информационните табла в населените 

места 

         

4. Публикации, печат в т.ч. издаване на 

списание, публикации в местни и 

регионални медии относно резултати от 

дейността и постиженията на МИГ, на 

реклами за дейността, покани за 

организирани събития - Издаване на 

справочно – информационно издание 

„Прилагане на подхода Лидер на 

територията на община „Тунджа” за 

периода 2007-2013г. на български и 

английски език. 

         

5. Издаване на брошури, рекламни 

материали, формуляри за кандидатстване, 

материали за обучение и други свързани с 

популяризиране дейността на МИГ  

         

6. Реализиране на радиопредавания, 

телевизионни предавания и реклами  
         

7. Преводи          

9. Други дейности за популяризиране, 

информиране и публичност: 
 Двудневна конференция «Успехът на 

общността: опитът на МИГ – Тунджа в 

прилагането на подхода Лидер” 

Изготване на филм за изпълнените 

проекти 

         

10 Обучения на местни лидери 
Двудневно обучение на 10 неформални  

местни лидери  на тема „Неформалното 

лидерство като предпоставка на 

устойчивото развитие на територията” 
 

         

 

4. Управление на Местната инициативна група. 

 Управлението на МИГ-Тунджа се  извършва от колективен управителен орган – Управителен 

съвет, чиито правомощия са уредени  в  Устава на Сдружението.  Оперативното управление и 

прилагане на Стратегията  за местно развитие се осъществява от оперативен управленски и 

изпълнителен екип в състав, сформиращи звеното за администриране на проекти по 

Стратегията за местно развитие : изпълнителен директор, експерт по прилагане на дейностите 

на  стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент.   

 Оперативен екип на МИГ: 

1. Изпълнителен директор : Христо Тодоров Медаров 

Организира и ръководи цялостния процес на прилагане и финансово управление на  

Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа в съответствие със заложените в нея 

процедури и решенията на Управителния съвет на сдружението, в чиито заседания участва с 

право на заседателен глас.                                                                                                                                          

       2.Експерт по прилагане на дейностите на Стратегията за местно развитие: Георги Илиев 

Митев 

Отговаря за съблюдаването и прилагането на процедурите по информиране, консултиране,  

набиране, оценка, изпълнение от страна на бенефициентите, мониторинг и отчитане на 

проектите по Стратегията за местно развитие в съответствие със заложените мерки и 



 

предвидени в тях дейности, както и за дейностите, свързани с придобиването на умения и 

постигане на обществена активност на територията на МИГ-Тунджа; 

3. Счетоводител: Димитрина Троева Петрова 

   Отговаря за организацията на финансовата и счетоводна дейност на МИГ-Тунджа и 

оперативния контрол по изпълнението и  отчитането на бюджета на Стратегията за местно 

развитие. 

      4. Асистент: Павлина Желева Сърбова 

Отговаря за обработката и съхранението на документите, свързани с дейността на МИГ-

Тунджа, логистиката на офиса и други дейности, свързани с изпълнението на организационно-

технически оперативни задачи. Подпомага останалия персонал на МИГ-Тунджа в изпълнение 

на техните задължения. 

 

Управителен съвет на МИГ- към 03.09.2015 година 

 

№

. 

Име на лицето член на 

УС /представлява 

Длъжност в 

УС 

Постоянен 

адрес/месторабота 

Сектор      Телефон / E-

mail 

1 

Станчо Димитров 

Ставрев  

 представлява              

Община Тунджа 

Председател 

на УС 

 

 общ. Тунджа,                       

с. Хаджидимитрово, 

ул.”Георги Стойков 

Раковски”№ 4 

публичен 

Община 

Тунджа 

0886393133 

stavrev76@abv.

bg 

2 

Стоян  Иванов Стоянов 

представлява „ЕТ-

Стожер-Стоян Стоянов” 

с.Симеоново 

Член  

общ.Тунджа, 

с.Симеоново, 

ул.”Освобождение” 

№11 

стопански 

ЕТ”Стожер-

Стоян 

Стоянов” 

0878896494 

stojer2010@abv

.bg 

3 

Стоян Жечев Люцканов- 

представлява ЗП Стоян 

Жечев Люцканов –

с.Ботево 

Член  

общ.Тунджа, 

с.Ботево, 

ул.”Н.Й.Вапцаров” 

№ 1 

стопански 

ЗП „Стоян 

Жечев 

Люцканов” 

0893585026 

н/п 

4 

Стоян Александров 

Стоянов представлява 

„Кооперация ”Тракия”- 

с.Болярско 

Член  

Месторабота: 

с.Болярско, 

общ.Тунджа 

Адрес: Ямбол, ул. 

Козлодуй  № 33 

стопански 

Кооперация 

„Тракия” 

0887598045 

sasas1959@abv.

bg 

5 

Никола Минчев Колев 

представлява „Балар” 

АД-с.Скалица 

Член  

общ.Тунджа, 

с.Скалица, 

ул.”Стара планина” 

№5 

стопански 

Балар АД 

0886920250 

balar_ad@abv.b

g 

6 

Елена Панайотова 

Велкова  представлява 

СНЦ „Младежта –

европейското бъдеще за 

Веселиново”-

с.Веселиново 

Член  

общ.Тунджа, 

с.Веселиново,                              

ул. „Иван Зикулов” 

№1 

нестопански 

СНЦ”Младе

жта-

европейскот

о бъдеще за 

Веселиново” 

0887519948   

el67@abv.bg 

7 

Нели Петрова Ройдева, 

представлява СНЦ 

„Читалища с бъдеще-

2012” –с.Тенево 

Член – 

секретар на 

УС 

Общ.Тунджа,                        

село Тенево, 

ул.”Ал.Стамболийс

ки” 9а 

нестопански 

СНЦ”Читали

ща с бъдеще-

2012” 

0887502148 

prosveta0859@ 

abv.bg 



 

8 

Иван Димитров 

Георгиев               

представлява НЧ 

„Христо Ботев-1929”-

с.Окоп 

Член  

общ.Тунджа, 

с.Окоп,           ул. 

Съединение №10 

нестопански 

НЧ „Христо 

Ботев-1929” 

0882488188 

kika1957@abv.

bg 

9 

Ели Йорданова 

Василева представлява 

читалище НЧ”Изгрев-

1928”-с.Меден кладенец 

Член  

Месторабота:                 

община Тунджа 

Адрес: Ямбол, 

ул.Граф 

Игнатиев”72-Б-43 

нестопански 

НЧ „Изгрев-

1929” 

 0887660787 

elivasileva56@ 

abv.bg 

 

 

5. Индикатори. 

Стойностите на заложените индикатори в колона „Цел до края на стратегията“ е в съответствие 

с  Допълнително споразумение № РД50-141/05.11.2013 към Договор № РД50-141/13.10.2011 г. 

 

 

Таблица 2 

 

Заб. Стойността на подадените проекти надхвърля одобрения бюджет за договаряне по СМР.                                

Одобрени са проекти до размера на бюджета за договаряне по СМР. 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Индикатор Стойност съобразно 

специфичните цели за 

периода 2007-2013 

Стойност съобразно 

постигнатото за 

периода на отчитане  

Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до края 

на 

стратегията 

 

Постигнато в 

периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

100 0 128 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

450 90 1186 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР 
55 0 84 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

75 % 84% 84 % 



 

Брой дейности за придобиване на умения и 

постигане на обществена активност 

 

                35                3 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  

 

30 40 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране 

 
450 90 

 

    Таблица 3а 

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ                                           

НА СМР НА МИГ-ТУНДЖА 

Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато в 

периода, обхванат 

от доклада 

Постигнато за периода от 

началото на прилагане на 

стратегията, включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по СМР: 

42 37 

 

54 

Брой подадени заявления 

за подпомагане  

55 0 

 

80 

Стойност на подадените 

заявления (публични и 

частни разходи), лева 

5 250 000 0 6 360 735 

Брой на одобрените 

заявления 

42 0 

 

61 

Стойност на одобрените 

заявления 

(публични и частни 

разходи), лева 

5 097 000 0 

 

5 193 165 

 

Брой на сключените 

договори 

41 7 

 

61 

Стойност на сключените 

договори 

2 940 000 392 074 

 

2 913 631 

Брой на подадените 

искания за плащане 

40 39 

 

56 

Стойност на подадените 

искания за плащане 

2 940 000 1 711 611 2 648 890 

Брой на одобрените 

искания за плащане, % от 

подадени искания 

95 100 

 

100 

Стойност на одобрените 

искания за плащане, лева 

2 793 000 1 710 269 2 646 878 

Брой на успешно 

приключилите проекти, % 

от сключени договори 

95 92 

 

92 

Стойност на успешно 

приключилите проекти, 

лева 

2 793 000 1 710 269 2 646 878 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

41 7 

 

61 

Дял на постъпилите 

заявления за 

5 0 

 

12 



 

подпомагане, подадени от 

млади хора (до 40 г.), % 

от подадените заявления 

Дял на постъпилите 

заявления за 

подпомагане, подадени от 

жени,  % от подадените 

заявления 

5 0 

 

8 

Брой проектни 

предложения, 

консултирани от МИГ 

(консултации, 

организирани или 

осъществени от МИГ) 

50 0 

 

128 

Брой информационни 

дейности за оживяване на 

територията, проведени 

от МИГ 

35 3 

 

45 

Резултат 

Създадени работни места 

– общо, брой 

15 11 

 

16 

Създадени работни места 

за младежи до 35 год., 

брой 

2 2 

 

3 

Създадени работни места 

за жени, брой  

3 4 

 

6 

Участници (екип, местни 

лидери), завършили 

успешно обучение, брой 

30 40 

 

106 

Жени (екип, местни 

лидери), завършили 

успешно обучение, брой 

20 15 

 

50 

Брой новосъздадени 

неземеделски 

микропредприятия 

2 0 

 

2 

Дял от населението на 

територията, обхванато от 

проекти, свързани с 

подобряване на достъпа 

до услуги, % 

8 75 

 

75 

Дял от населението на 

територията, което се 

ползва от подобрената 

среда, % 

15 92 

 

92 

 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 

1. Цел на стратегията 

Превръщането на територията  на МИГ-Тунджа  в  район за производство на  

конкурентноспособна  земеделска продукция с високо качество и екологична чистота, 

диверсифицирана икономика и качествена социално–достъпна жизнена среда 

2. Стратегически цели  

      Следните стратегически приоритети стоят в основата на планираните чрез СМР политики за 

развитие на територията, обхваната от МИГ-Тунджа: 



 

 Балансирано, устойчиво и природоопазващо икономическо развитие и повишаване 

заетостта на територията на МИГ-Тунджа; 

  Изграждане на  качествена и социално-достъпна жизнена среда, успешен брандинг 

на територията на МИГ-Тунджа  и повишаване на  нейната посещаемост; 

  Укрепване на местната общност и изграждане на капацитет за устойчиво  развитие 

на територията на МИГ-Тунджа 

 Стратегията за местно развитие  залага на интервенции, които подкрепят устойчивия характер 

на  се положителни тенденции  в развитието на територията.. От друга страна се осигурява  

противодействие на ефектите от  негативните тенденции, като  на територията на МИГ чрез нея 

се предлагат възможности и осъществяват действия, свързани с : 

 Активизиране на местните хора за идентифициране на проблемите на територията, 

начините и ресурсите за нейното устойчиво развитие; 

 Засилване на диалога и сътрудничеството и осъществяването на  съвместни  

действия на публичния, частния и гражданския  сектор , насочени към създаване на  

идеи, продукти и услуги с максимална добавена стойност към собствените ресурси 

на територията; 

 Нови начини за бизнес развитие и създаване на поминък и работни места; 

 Обединяване на местните действащи лица  около  колективни проекти и 

мултисекторни дейности и постигане на синергия в развитието на територията; 

 Улесняване и стимулиране на процесите на адаптация и промяна в развитието  на 

територията, местните общности, интегрирането на грижите за околната среда, 

разнообразяването на икономиката и повишаването на  качеството на живот; 

 Трансфер и адаптиране на иновации и намиране на нови решения за проблемите и 

перспективите в развитието на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

 

ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

Балансирано, устойчиво и 

природоопазващо икономическо 

развитие и повишаване 

заетостта на територията на 

МИГ-Тунджа 

Изграждане на  качествена и 

социално-достъпна жизнена среда, 

успешен брандинг на територията 

на МИГ-Тунджа  и повишаване на  

нейната посещаемост 

Укрепване на местната общност 

и изграждане на капацитет за 

устойчиво  развитие на 

територията на МИГ-Тунджа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Превръщането на територията  на МИГ-Тунджа  в  район за производство на 

конкурентноспособна  земеделска продукция с високо качество и екологична чистота, 

диверсифицирана икономика и качествена социално–достъпна жизнена среда 

МЕРКИ 

121 123 
МЕРКИ 

311 312 

МЕРКИ 
226 121 123 311 

312 313 321 322 

МЕРКИ 

311 312 313 
МЕРКИ 

321 322 
МЕРКИ 

421 431 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 

Производство на 
качествени 

традиционни 
земеделски 
продукти и 

увеличаване на 
добавената 
стойност и 

конкурентноспо-
собността  им, чрез 

използването на 
съвременни методи 

и техники на 
производство, 
преработка, 

стандартизация, 
сертифициране, 
обозначение и 

пласирането на вече 
съществуващи и  на 

нови пазари 

СПЕЦИФИЧНА     
ЦЕЛ 2 

Диверсифи-
кация на 

икономичес-ките 
дейности, 

подобряване и 
укрепване на 

бизнес климата 
и създаване на 
предпоставки 
стимулиращи  
предприема-
чеството и 

развитието на 
новаторски и 
съвременни 

бизнес 
инициативи и 

мрежи за 
сътрудниче-ство 

 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ 3 

Защита и 
опазване на  

околната среда 
и рационално 
управление на 

местните 
природни 

ресурси, като 
основен 

определящ 
елемент, 
свързан с 

развитието  
местната 

икономика 

 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ 4 

Съхранение и 
развитие на  

културно-
историческото  

наследство, 
традиции, 
обичаи и 

занаяти, тяхното 
икономизиране и 

формиране на 
специфична 

идентичност на 
територията 

като дестинация, 
свързана с 

развитието на 
различни 

алтернативни  
форми на 
туризъм 

 

 

СПЕЦИФИЧНА             
ЦЕЛ 5 

Формирането на 
благоприятни и 
привлекателни 

условия за живот  
на  местното 
население, с 

акцент на малките 
населени места  и  
преодоляването 
на социалната и 

икономическа  
изолация  на 

уязвими групи от 
населението 

(основно жени и  
младежи), с оглед 

на  промяна на 
неблагоприятната 

тенденция, 
свързана  с 
прираста и 

миграцията на 
населението. 

 

СПЕЦИФИЧНА      
ЦЕЛ 6 

Повишаване на 
обществената 

активност и 
подобряване 
капацитета на 

местните общности 
за планиране и 
управление на 
развитието на  

територията чрез 
прилагането на 

подхода „отдолу–
нагоре”, развитието 

на 
вътрешнотериториа

лното и 
транснационално 
сътрудничество и 
въвеждането  на 
добри практики 



 

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на 

заявления  за настоящата година 

NN//АА 

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР 

Действията на   МИГ-Тунджа през отчетния период, свързани с изпълнението на Стратегията за 

местно развитие основно бяха насочени към: 

 

 Консултиране и подпомагане на изпълнението на проектите  проекти към СМР; 

  

 Поддържане на базата данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно 

развитие, тяхното състояние и движение; 

 

 Подпомагане на  кандидатите при подготовката на заявки за плащане до 
Разплащателната агенция и  предоставянето на  допълнителна информация, 

поискана от РА в хода на разглеждане на Заявката за плащане 

 

 Дейности по наблюдение на изпълнението на проектите. Извършвани са в 

съответствие с процедурата, разписана в процедурния наръчник на МИГ. Доклади 

за отчитане са представяне от всички бенефициенти, изпълняващи договори през 

периода на доклада. Извършени са  12 посещения на място на изпълнявани проекта. 

Нередности  по изпълнение на договорите не са констатирани. 

 

 Постигане на обществена активност на територията на МИГ- Тунджа( дейности по 

мярка 431.1), в това число 

 

 

o Дейности по информиране ( дейности по мярка 431.1чрез интернет страницата на 

МИГ-Тунджа, информационните табла в населените места на територията МИГ-

Тунджа, Двудневна конференция «Успехът на общността: опитът на МИГ – Тунджа 

в прилагането на подхода Лидер”, Изготвяне на филм за изпълнените проекти и 

други свързани с популяризиране дейността на МИГ подробно описани в точка 8 на 

настоящия доклад 

 

o Дейности по обучение  на членовете на екипа, УС и ОС на МИГ-Тунджа и  местни 

лидери, подробно описани в точка 8 на настоящия доклад 

 

През периода на доклада са сключени  7 тристранни договора  с получатели на финансова 

помощ по СМР на МИГ-Тунджа на обща стойност 392 074 ,81 лева  както следва:  

 По мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства” – 3 договора . Общата 

стойност на  договорите 70 797,22 лева; 

 По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – 1 договор на стойност 

95550, 00 лева; 

 По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 1 договор на 

стойност 72 450,00 лева; 

 По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” –                   

1 договор на стойност 73854,30 лева; 

 По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 1 договор на стойност                 

79 423,29 лева 

Заб. Стойността на сключените договори отразява окончателните анекси след проведени процедури по 

ЗОП за  публичните мерки. 

 



 

През отчетния период Управителният съвет и екипа на МИГ-Тунджа  насърчаваха  участието на 

младежите и жените в процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие, подчертавайки 

обстоятелството, че проекти, представени от жени и младежи  носят повече точки в процеса на 

оценка, съгласно заложените по мерките  критерии за избор на проекти 

6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

 Мерки, насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от 

ПРСР). 

 

 

 Индикатор за брой проекти по мярката: 14 проекта 

 Постигнато за конкретния период на доклада – 3 проекта 

 Постигнато за периода на прилагане на СМР  - към 30.09.2015 година:  

- Договорирани: 27 проекта 

- Изпълнени:      25 проекта 

 Мерки, насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).  

 

 Индикатор за брой проекти по мярката: 2 проекта 

 Постигнато за конкретния период на доклада:  - 

 Постигнато за периода на прилагане на СМР – към 30.09.2015 година:  

- Договорирани: 2 проекта 

- Изпълнени:      2 проекта 

 

 Мерки, насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  

Следните мерки, насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР) се прилагат от МИГ-Тунджа в периода 

на изпълнение на Стратегията за местно  развитие:  

 

Код на 

мярката  
Наименование на мярката  

121 Модернизиране на земеделските стопанства 

 

Код на 

мярката  
Наименование на мярката  

226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности 

Код на 

мярката  
Наименование на мярката  

311 Разнообразяване към неземеделски дейности 

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 

313 Насърчаване на туристическите дейности 

321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

322 Обновяване и развитие на населените места 



 

 мярка 311 ” Разнообразяване към неземеделски дейности” :     

 Индикатор за брой проекти по мярката: 3 проекта 

 Постигнато за конкретния период на доклада : 1 проект 

 Постигнато за периода на прилагане на СМР – към 30.09.2015: 

- Договорирани:  4 проекта 

- Изпълнени:        3 проекта 

 

 мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” :     

 Индикатор за брой проекти по мярката: 8 проекта 

 Постигнато за конкретния период на доклада : 1 проект 

 Постигнато за периода на прилагане на СМР – към 30.09.2015: 

                        -Договорирани:  10 проекта 

                        -Изпълнени:         9 проекта 

 

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” 

 Индикатор за брой проекти по мярката: 1 проект 

 Постигнато за конкретния период на доклада : -  

 Постигнато за периода на прилагане на СМР – към 30.09.2015:  

- Договорирани: 1 проект 

- Изпълнени:       1 проект 

 

 мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

 

 Индикатор за брой проекти по мярката: 12 проекта 

 Постигнато за конкретния период на доклада: 1 проект 

 Постигнато за периода на прилагане на СМР – към 30.09.2015: 

- Договорирани: 15 проекта 

- Изпълнени:      15 проекта 

 

 

мярка 322 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

 Индикатор за брой проекти по мярката: 2 проекта 

 Постигнато за конкретния период на доклада: 1 проект 

 Постигнато за периода на прилагане на СМР – към 30.09.2015:  

- Договорирани : 2 проекта 

- Изпълнени:        2 проекта 

 

        Общо за периода на доклада са  сключени 7  договора към СМР. 

        Общо за периода на СМР сключени 61 договора към СМР. 

        Общо за периода на СМР успешно са приключили 56 договора към СМР. 

        Неизпълнени договори: 5 договора – 2  по 121 мярка, 1 по 311 мярка, 2 по 312 мярка. 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 



 

Сътрудничеството между Местните инициативни групи на национално и европейско ниво дава 

нови и иновативни възможности за постигане целите на подхода Лидер, разширява 

възможностите за обмен на опит и ноу-хау и насърчава изграждането на мрежи, както между 

МИГ, така и между членовете на МИГ. Прилагайки тази мярка  МИГ –Тунджа  допринася за  

развитието на територията на община „Тунджа”, чрез взаимодействие и реализиране на 

съвместни проекти с други български МИГ – вътрешно териториални проекти за 

сътрудничество, и  с други МИГ от ЕС или с подобен тип структури от трети страни – 

транснационални проекти за сътрудничество. Бенефициент по тази мярка е  само МИГ –

Тунджа. През отчетния период МИГ-Тунджа  изпълнява и приключи проекта по мярка 421                  

”Между-териториално и транснационално сътрудничество  за съвместни дейности 

 

Наименование  на проекта „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното на местното 

развитие” . 

Координиращ партньор: МИГ-Тунджа 

Партньори: МИГ-Елхово, МИГ –Средец, МИГ-Девня-Аксаково 

Договор РД 50-141/21.07.2014г 

Общ бюджет на проекта: 173 666,69 лева , в т.ч. бюджет на МИГ-Тунджа 119 534.36 лева 

Цели на проекта: 

- Приобщаване на младите хора – младежки организации и групи, млади фермери и 

предприемачи, представители на младите хора в местните власти  от ЛИДЕР териториите в 

процесите на местното развитие за постигане на по-добро качество на живот на селските 

райони в Република България; 

-Обмяна, развитие и разпространение на добри практики с участието на млади хора в местното 

развитие чрез изграждане на мрежа за сътрудничество 

7. Проблеми.  

 

 За периода на доклада се очертават следните основни проблеми: 

 

 Като основен проблем за отчетния период може за бъде посочен забавянето от страна 

ДФЗ-РА съгласуване на процедурите на МИГ за избор на проекти и сключването на 

договорите с бенефициентите по последния прием по СМР, приключил през 

м.септември 2014 година 

 

 В резултат на наблюдението, което МИГ-Тунджа извършва върху изпълнението на 

сключените договори  като сериозен проблем се очертават кратките срокове за 

реализацията на инвестиционните намерения. Причината за тези кратки срокове е 

посоченото по-горе забавяне от страна ДФЗ-РА на одобрението на проектите и 

сключването на тристранните договори за финансиране  на проектите по мярка 41. 

 

 При част от проектите проблем е осигуряването на необходимото финансиране, което  е 

резултат от общата икономическа криза в страната и свиването на пазара на банковите 

кредити. 

            Поради тази причина не бяха изпълнени 7  проекта на обща стойност: 236 439,35 лева 

 

 Бенефициентите са затруднени и при кандидатстване за авансово плащане по техните 

проекти, тъй като осигуряването на банкова гаранция е проблемно за тях, а в Наредба № 

23 от 18.12.2009 година не съществува възможност това да става и срещу 

поръчителството пред ДФЗ-РА на две юридически лица, каквато възможност е дадена в 



 

Наредбите  на МЗХ по мярка 121, мярка 311 и мярка 312, по които се кандидатства 

директно към ДФЗ-РА. Това създава условия за неравнопоставеност на бенефициентите, 

реализиращи проекти към СМР на МИГ. 

 

8. Информиране. 

 

Дейностите по информиране и публичност се извършват  в съответствие с разписана в 

Процедурния наръчник за прилагането на ДМР процедура и издадена от изпълнителния 

директор на МИГ-Тунджа заповед. Информирането включва предоставянето на 

систематизирана, достъпна и вярна информация за възможностите, които предоставя СМР пред 

потенциалните кандидати да представят свои проекти пред МИГ-Тунджа;  приоритетите, 

специфичните цели , интервенциите, допустимите дейности и разходи; планирани срокове за 

отваряне на  покани за представяне на проекти в съответствие с годишната програма за 

прилагане на СМР; процедурите, свързани с одобрението на проекти, необходимите документи 

за кандидатстване с проекти, сключване и изпълнение на договори. Прилаганите през 2015 

година от Звеното за администриране на проекти по СМР форми за информиране включваха : 

а) информиране чрез  официалния интернет-сайт на МИГ-Тунджа; 

в) информиране чрез други   информационни издания на МИГ; 

в) информиране чрез средства за масова информация (печатни и електронни), 

покриващи значителна част от територията на МИГ-Тунджа; 

д) други приложими  и законни форми на информиране  

При необходимост на база предварителна договореност с УС на МИГ,  Звеното за 

администриране на проекти по СМР използва и други възможности и канали за информиране- 

такива на  местните власти,  съществуващите на територията информационни центрове в 

читалищата и др. 

     а) създаване и поддръжка на интернет страница: 

       Важен инструмент за информиране на  местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на МИГ-Тунджа е  информационен интернет портал с адрес                                           

www. tundzhaleader.org. През отчетния период интернет страницата е актуализирана с 

информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ-Тунджа и процеса на прилагане 

на Стратегията за местно развитие. На страницата е създаден и се поддържа „Профил на 

купувача” съгласно изискванията на ЗОП. Публикувана е и касаещата публичността на 

дейността на МИГ информация,  съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009г.  

          От момента на своето създаване към момента на изготвяне на настоящия доклад интернет 

страницата  има над 100 000  посещения 

б) публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и регионални 

медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за дейността, 

покани за организирани събития: 

-  Издание «Прилагане на подхода Лидер на територията на община «Тунджа» за 

периода 2007-2013» 

-   Филм за изпълнените проекти и други свързани с популяризиране дейността на МИГ 

               в) други 

Организирана и проведена двудневна конференция «Успехът на общността: опитът на МИГ – 

Тунджа в прилагането на подхода Лидер”, 

 

 Периодично е актуализирана информацията, помествана   на 45 - те  информационни  

табла  в населените места от територията на МИГ (община Тунджа) – в сградите на кметствата 

на селата и  в офиса на МИГ-Тунджа в село Генерал Инзово; 

 

  

 



 

9. Планирани дейности.  

 

Договор № РД 50-141 от 13.10.2011 година е приключил на 30.09.2015 година  и планирането 

на дейности за 2016 година е неприложимо. 

  

10. Финансово изпълнение на СМР  

Таблица 4 

 



 

 Без 4.2.1, по която е кандидатствано директно към УО 

 Посочена е размера на БФП, с оглед съпоставимост между бюджет на СМР, заявена БФП и одобрена БФП по договор с РА 

Таблица 5 

Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на доклада 

2015 година 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР) 

0 0 0 0 3 70797,22 14 507048.99 

121 
Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

0 0 0 0 3 70797,22 14 507048.99 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната 

среда/стопанисване на 

земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0 0 0 0 0 1 84770,00 

226 

Възстановяване на 

горския потенциал 

и въвеждане на 

превантивни 

дейности 

0 0 0 0 0 0 1 84770.00 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

0 0 0 0 4 321277,59 24 1197001,42 

311 
Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 

0 0 0 0 1 95550,00 2 102143.18 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

0 0 0 0 1 72450,00 5 343389,01 

313 
Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

0 0 0 0 0 0 1 36958.00 

321 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

0 0 0 0 1 73854,30 14 559226,51 

322 
Обновяване и 

развитие на 

населените места 

0 0 0 0 1 79423,29 2 155284,72 

4.2.1. Между-териториално 

и транс-национално 

сътрудничество* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 0 0 0 0 7 392074,81 39 1788820,41 



 

 
 Без 4.2.1, по която е кандидатствано директно към УО 

 Посочена е размерът на БФП, с оглед съпоставимост между бюджет на СМР, заявена БФП и одобрена БФП по договор с РА 

 

 

Таблица 6  

 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка 

от СМР 

Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия 

доклад 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени 

/анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР) 

31 1215174,12 4 71920.50 27 1070310,42 25 1012250,75 

121 Модернизиране на 

земеделските стопанства 

31 1215174,12 4 71920.50 27 1070310,42 25 1012250,75 

123 
Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната среда/стопанисване на 

земята (в това число мерките от 

ос 2 на ПРСР) 

2 124245,95 0 0 2 115015,95 2 115015,95 

226 
Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности 

2 124245,95 0 0 2 115015,95 2 115015,95 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

47 2928063 15 1015019.48 32 1728304,83 29 1519612,20 

311 Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

6 480515.06 2 230632.86 4 290458,65 3 244410,89 

312 
Подкрепа за създаване            

и развитие на 

микропредприятия 

11 832275,99 1 117164.00 10 666864,76 8 516356,44 

313 Насърчаване на 

туристическите дейности 

2 69127.00 1 30027,00 1 36958,00 1 36958,00 

321 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в селските 

райони 

25 1252974,10 10 538593.48 15 578739,10 15 566602,15 

322 Обновяване и развитие на 

населените места 

3 293171.29 1 98602,14 2 155284,72 2 155284,72 

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

         

ОБЩО: 80 4267483,41 19 1167568.86 61 2913631,20 56 2646878,90 



 

Код на 

мярката 

Име на мярката Име на 

бенефициента 

Общ размер на 

разходите, за 

които се 

кандидатства 

със 

заявлението за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), лв. 

Процент на 

субсидията 

по проекта, 

% 

Одобрен 

размер на 

субсидията, 

лв. 

Размер на 

изплатените 

от РА 

средства, лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

"СТОЯНОВИ ГРУП" 

ООД 
176245.00 176245.00 40 70498.00 70448.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

„Агротрейд" ЕООД 144740.00 144740.00 40 57896.00 57896.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Георги Динков 

Чалъков 

80400.00 71337.82 50 35668.91 35556.45 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ "Милър-Милко 

Милков" 

122756.00 109821.42 40 43928.57 43928.57 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

Добри Тодоров 

Добрев 

176653.00 174490.62 40 69796.25 69796.25 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ „СТОЖЕР - 

СТОЯН СТОЯНОВ” 
195465.65 195465.65 40 78186.26 78186.26 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Славка 

Николова 

Карагьозова 

22980.00 22237.50 40 8895.00 8895.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Тодор Стоянов 

Енчев 

90931.00 86617.40 40 34646,96 34646,96 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

„АГРО ПЛАМ ЗАВОЙ” 

ЕООД 
113216.00 113216.00 40 45286.40 44856.42 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Янка Желязкова 

Енева 

27954.00 27954.00 40 11181.60 9399.98 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Георги Колев 

Радев 

191671.32 189009.67 40 75603.87 75603,87 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Антон Василев 

Василев 

32760.00 32760.00 50 16380.00 16380.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Светлана 

Иванова Колева 

66437.98 52777.22 40 21110.89 10875.72 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Стоян Жечев 

Люцканов 

125073.00 125073.00 40 50029.20 50029.20 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Коста Димитров 

Петров 

79310.00 77770.00 50 38885.00 38885.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ "Стожер -Стоян 

Стоянов 

88990.25 88990.25 40 35596.10 35596.10 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗПК "Тунджа" -село 

Окоп 

33700.00 33700.00 40 13480.00 13480.00 



 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

„Агро сигма” ООД 24050.00 22100.00 40 8840.00 0.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

„Агростарт – 

2010” ЕООД 

186969.93 186969.30 40 74787.72 74047.72 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ Добри Тодоров 

Добрев 

173478.20 173478.00 40 69391.20 69391.20 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Янко 

Александров Янков 

16500.00 10650.00 40 4260.00 4260.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Галин Янков 

Пантелеев 

14625.00 12957.60 50 6478.80 6478.80 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Борис Тенев 

Борисов 

71710.00 71710.00 50 35855.00 35855.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ "Милър-Милко 

Милков" 

71083.54 71083.54 40 28433.42 28433.42 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Борис Тенев 

Борисов 

46035.80 44969.66 50 22484.83 22484.83 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

Агротрейд ЕООД 89968.18 88591.85 40 35036.74 0.00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

Боровец К ЕООД 192100.00 192100.00 40 76840.00 76840,00 

226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни 

дейности 

Община «Тунджа» 30245.95 30245.95 100 30245.95 30245.95 

226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни 

дейности 

Община «Тунджа» 94000.00 84770.00 100 84770.00 84770.00 

311 Разнообразяване към 

неземеделски 

дейности 

Кооперация 

„Тракия” –             с. 

Болярско 

136747.19 134473.78 70 94131.57 92588.18 

311 Разнообразяване към 

неземеделски 

дейности 

ЕТ „Стожер „Стоян 

Стоянов 

110248.33 80389.58 70 56272.71 56272.71 

311 Разнообразяване към 

неземеделски 

дейности 

"Агросигма" ООД 63751.00 63577.36 70 44504.29 0.00 

311 Разнообразяване към 

неземеделски 

дейности 

"Александър 

Виниардс" ООД 

136500.00 136500.00 70 95550.00 95550.00 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

"КОНКОРДИЯ-

АНТОНИ ПЕТКОВ" 

ЕООД 

115329.00 112216.00 70 78551.20 78551,20 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

"Темпо М" ООД 37432.00 37432.00 70 26202.40 25502.40 



 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

„Стройтех 2010” 

ЕООД 

108861.98 108861.98 70 76203.39 0.00 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

„Греато” ЕООД 114612.00 114000.00 70 79800.00 79800.00 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

"Симпа Агри" 

ЕООД 

99443.75 99443.75 70 69414.63 67664.63 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

"Кибела Инвест" 

ЕООД 

100995.11 41160.00 70 28812.00 28812.00 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

ЕТ "Евростил - 

Пенка Иванова" 

117308.15 117308.15 70 82115.81 82115.81 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

"Коларис" ЕООД 116372.00 116372.00 70 81460.40 81460.00 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

„Съндайл Уайнъри 

ЛТД" ЕООД 

111127.50 102649.90 70 71854.93 0.00 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

Сървис партнърс" 

ЕООД 

103500.00 103500.00 70 72450.00 72450.00 

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

Община Тунджа 39110.00 36958.00 100 36958.00 36958.00 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Н.Й.Вапцаров-

1928" 

7373.91 7373.89 100 7373.89 7373.89 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Сдружение 

«Футболен клуб " 

Хаджи Димитър" 

57067.81 57067.81 100 57067.81 57067.81 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Изгрев-1928"-

с.Меден кладенец 

5180.00 5179.96 100 5179.96 5179.96 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Зора 1928" – село 

Ханово 

7232.88 7232.88 100 7232.88 7232.88 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Зора 1928" –  с. 

Межда 

7583.29 7583.29 100 7583.29 7583.28 



 

 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Отец Паисий 1926" 

-с.Завой 

6650.00 6650.00 100 6650.00 6650.00 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Футболен клуб 

"Межда" - село 

Межда 

57916.53 55207.83 100 55207.83 55207.83 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Христо Ботев-

1929" -с.Окоп 

7518.98 7350.86 100 7350.86 7350.86 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Христо Ботев-

1928" -с.Ботево 

14803.89 14803.89 100 14803.89 14803.89 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Община Тунджа 349496.29 235861,46 100 235861,46 234919,02 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

“Искра – 1931“ – 

село Симеоново 

13003.20 13003.20 100 13003.20 12835.20 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Народно читалище 

"Светлина-1929" -

село Калчево 

11762.98 11762.98 100 11762.98 11762.98 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Община Тунджа 55890.00 44863.59 100 44863.59 44863.59 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

НЧ "Напредък -

1930" -село Кабиле 

19916.66 19916.66 100 19916.66 19916.66 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката  в 

селските райони 

Община Тунджа 85812.50 73854.30 100 73854.30 73854.30 

322 Обновяване и 

развитие на 

населените места 

Община „Тунджа” 93691.00 75861,43 100 75861,43 75861,43 

322 Обновяване и 

развитие на 

населените места 

Община „Тунджа” 100878.00 79423,29 100 79423,29 79423,29 

  

Общо: 

61 проекта   5193165.73 4848338,67 Х 2913631,51 2646878,90 



 

 

Таблица 7  

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за 

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката Име на 

бенефицие

нта 

Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Отхвърлено/

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

 

(Моля, 

посочете 

вярното) 

Мотиви за 

отхвърляне на 

заявлението 

 

(Посочва се мотивът 

за всеки бенефициент 

с отхвърлено 

заявление за 

подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 
322 Обновяване и 

развитие на 

населените места 

Община 

«Тунджа» 

98602,14 Отхвърлено С писмо от ДФЗ-РА – 

недопустими дейности 

( прием 2014) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Сдружение 

"КСТ 

"Тандем-

Тунджа" 

57638,28 Отхвърлено Не отговаря на критериите 

за административно 

съответствие   

( прием 2013) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Община 

«Тунджа» 

187 911,33 

 

Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

( прием 2012) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Сдружение 

«ГЕРАН» 

56 534,12 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

( прием 2012) 
321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Народно 

читалище 

"Отец 

Паисий1926" 

– село Завой 

6 430,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 

за административно 

съответствие   

( прием 2012) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Народно 

читалище 

"Зора 1928" – 

село Ханово 

7 333,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 

за административно 

съответствие  

( прием 2012) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

СНЦ "Завой на 

Тунджа" 
58 402,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 

за административно 

съответствие   

(  прием 2012) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Футболен 

клуб 

"Тунджа" - 

село 

Веселиново 

47 000,00 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

(  прием 2012) 

321 

 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Футболен 

клуб "Изгрев" 

- село Меден 

кладенец 

55 699.76 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

(  прием 2013) 

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Народно 

читалище 

"Развитие190

5" -с.Генерал 

Тошево 

4 972,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 

за административно 

съответствие   

( прием 2013) 

321 Основни услуги за 

населението и 

Футболен 

клуб 

56673,00 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 



 

икономиката в 

селските райони 

"Тунджа” 

село 

Веселиново 

намерения 

(  прием 2013) 

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности  

Сдружение 

„Дружество 

за 

приятелство с 

народите на 

Русия и ОНД” 

30027,00 Отхвърлено С писмо от ДФЗ-РА – 

некоректни документи, 

изпратени от кандидата 

след УП от  ДФЗ за 

допълнителна информация 

( прием 2014) 

312 Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

„Глоубспед” 

ЕООД 

117 164,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 

за административно 

съответствие   

(  прием 2012) 

311 

 

Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 

"АГРО 

СИГМА" ООД 
135 254.81 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

(  прием 2012) 

311 

 

Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 

„Демирхаус” 

ЕООД 

95378.05 Оттеглено С писмо на кандидата до 

ДФЗ и МИГ – промяна в 

инвестиционите намерения 

(  прием 2013) 

121 

 

Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Стоянка 

Димитрова 

Кръстева 

16549,38 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

(  прием 2012) 

121 

 

Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Антон 

Василев 

Василев 

32 760,00 Оттеглено С писмо на кандидата – 

промяна в инвестиционите 

намерения 

(  прием 2013) 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Андон 

Славчев 

Андонов 

99900,00 Отказ на 

бенефициента да 

подпише 

договор 

С писмо на кандидата до 

ДФЗ и МИГ – промяна в 

инвестиционите намерения 

(  прием 2013) 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Галин  

Янков 

Пантелеев 

3340,50 Оттеглено С писмо на кандидата до 

ДФЗ и МИГ – промяна в 

инвестиционите намерения 

(  прием 2014) 

ОБЩО:  19 проекта 1 167 568.86 х х 

 

*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също 

следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.  

 

Таблица 8 

Договорирани, но неизпълнени проекти 

Код на 

мярката 
Име на мярката Име на 

бенефициента 

Стойност 

на 

договора 

Причина за 

неизпълнение 

1 2 3 4 5 
121 Модернизиране на 

земеделските стопанства 

„Агро сигма” ООД 8840,00 Невъзможност да бъде 

осигурено финансиране 

121 Модернизиране на 

земеделските стопанства 

„Агротрейд” ЕООД 35036,74 Невъзможност да бъде 

осигурено финансиране 

311 Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

„Агро сигма” ООД 44504,29 Невъзможност да бъде 

осигурено финансиране 

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия 

„Стройтех 2010” 

ЕООД 

76203,39 Невъзможност да бъде 

осигурено финансиране 

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия 

„Съндайл Уайнъри 

ЛТД" ЕООД 

71854,93 Невъзможност да бъде 

осигурено финансиране 

ОБЩО:  5 проекта 226439,35 Х 

 



 

 

11. Мониторинг и оценка. 

 

 МИГ-Тунджа прилага одобрена от УС Система за мониторинг и оценка на прилагане на 

Стратегията за Местно развитие МИГ-Тунджа. Системата функционира във връзка с раздел 7 

от одобрената от УО и прилагана на територията на община „Тунджа” Стратегия за местно 

развитие. 

Мониторингът представлява постоянен процес на натрупване на релевантни данни, свързани с 

изпълнението на СМР на МИГ-Тунджа. Мониторингът има за цел да следи динамичното 

развитие на индикаторите и натрупаната информация да служи за периодична оценка. 

Мониторинговите данни се събират от източниците на информация за мониторинг. Събраните 

мониторингови данни се обобщават на месечна база.  

Оценката на прилагане на СМР на МИГ-Тунджа се осъществява от периодично и има за цел да 

отчете напредъка. Като основа за правенето на Оценка служат заложените индикатори в 

Стратегията и информацията обобщена от системата за Мониторинг за съответния период. 

Основният инструменти,чрез които се осъществява мониторинга и оценката на напредъка по 

Стратегията на МИГ-Тунджа е Информационната система на МИГ-Тунджа. Информацията, 

която се набира в системата е на три нива – ниво проект, ниво мярка и най-агрегираната 

информация е на ниво Стратегия. В системата се въвежда информация за всеки отделен проект 

и показателите, които се следят за него. Системата автоматично генерира обобщена 

информация на ниво мярка и съответно за цялата Стратегия. Чрез анализ на текущо състояние 

(статично състояние) и на трендове (динамика) на индикатори се осъществява мониторинг на 

изпълнението за даден период и/или се планират бъдещи активности. Важна особеност в 

осъществяването на мониторинга и оценката е динамиката на отделните индикатори в 

различните фази на осъществяване на отделните проекти и реализация на мерките. Именно 

поради това мониторинга е постоянна дейност, докато Оценката е периодична.  

През 2015 година от външен изпълнител е изготвена «Последваща (окончателна) оценка на 

изпълнението на Стратегията за местно развитие на  СНЦ «Местна инициативна група -

Тунджа» за периода 2011-2015» 

Основни изводи от оценката: 

o Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа  2011-2015 г. e ефективен средносрочен 

инструмент за планиране и изпълнение, който допринася за  устойчивото развитие  на 

територията на действие  на стратегията  в контекста на изпълнение на политиките, 

заложени в Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз 

o Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа е съобразена с изискванията на 

националното и европейското законодателство в областта на развитие на селските райони, 

както и с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите планови 

документи на регионално, национално и европейско ниво 

o Налице е много добра съгласуваност и много висока степен на съответствие между 

приоритетите, целите и мерките в СМР на МИГ-Тунджа  и тези на плановите и програмни 

стратегически документи на по-високо равнище – общински, областни, регионални, 

национални и на равнище ЕС 

o Приоритетите, целите и мерките съответстват на нормативните изисквания на Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,  отчитайки спецификата на 

територията на действие на МИГ – Тунджа  и в частност близостта до областния център, 

включително развитието на селскостопанските дейности и горския сектор и многообразието 

на природни дадености,  културно богатство и традиции; 



 

o Планираните мерки и дейностите в СМР съответстват на добрите европейски практики и 

отразяват в  последователност, балансираност и взаимообвързаност  на избраните 

интервенции. Постигнати са заложените цели и е осигурен синергичен ефект. 
 

o Йерархията на целите отразява различните елементи на  логиката на интервенцията по всяка 

мярка, съчетана с йерархията на индикаторите; 

o Налице са ясно обособени ползи за бенефициентите и представителите на заинтересованите 

страни, произтичащи от изпълнението на мерките в СМР, сключените и изпълнени 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, прилаганите политики и 

изпълняваните отговорности на Местната инициативна група, свързани с развитието на 

територията за осигуряване на добавена стойност при прилагането на подхода ЛИДЕР. 

 

o Финансовият план за изпълнението на СМР е реалистичен и обоснован, равномерно са 

разпределени средствата между осите и мерките в зависимост от тежестта им по отношение 

на постигането на общата цел и специфичните цели на СМР 

o Договориран е почти целия заложен в СМР финансов ресурс, верифицираните и изплатени 

от страна на ДФЗ – РА разходи са с нищожни финансови корекции.   

                     

o Общо  към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа са договорени 61 проекта за                  

3 034 373 лева, с което е договорен 98,37% общия бюджет на МИГ за финансиране на 

проекти на територията на община „Тунджа”. Налице е цялостно финансово изпълнение на 

мерките за прилагане на СМР и почти напълно  е договорен  планирания и  одобрен в  СМР 

бюджет по оси и мерки. 

 

o Чрез прилагането на СМР и постигане на специфичните цели и приоритети е подпомогнато 

социално-икономическото развитие, заетостта, обновяването на населените места, 

екологията и респективно качеството на живот на територията на действие на МИГ-Тунджа. 

o Постигната е висока степен на въздействие върху целевата територия вследствие 

изпълнението на мерките за прилагане на СМР. 

 

o Налице е реализиран иновативен подход за подпомагане интегрирането на дейностите 

между различни сектори,  насочени към местното развитие посредством интегриране на 

икономически и социални мрежи от селската територия на действие на МИГ - Тунджа. 

 

o Управленските решения за обезпечаване изпълнението на СМР са навременни, разумни и 

отговорни.  

 

o Обективно обуслованото закъснение на изпълнението на СМР е компенсирано чрез 

адекватни действия на управителния съвет и опертивния екип на МИГ през разглеждания 

период 

 

o Обученията по линия на дейностите са изграждане на капацитет и анимиране на 

територията са генерирали създаването на добавена стойност при прилагането на подхода 

ЛИДЕР чрез укрепване на местния капацитет за овластяване на местната общност.  

 

o Дейностите за информация и публичност са ефективни и целенасочени – целите на СМР, 

постигнатите резултати, както и целите на подхода ЛИДЕР са промотирани широко сред 

представителите на заинтересованите страни.  

 

 



 

Фиг.4. Степен на съотвествие между  очакванията на 

местната общност и постигнати резултати от СМР
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фиг.9. Степен на ефективност и достатъчност  на 

дейностите за изграждане на капацитет и оживления 

на територията на МИГ-Тунджа
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12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  

 

Като добра практика може да бъде посочено организираната  и проведена на  24 и 25 септември 

2015 година на двудневна конференция  «Успехът на общността: опитът на МИГ – Тунджа в 

прилагането на подхода Лидер”. В работата на конференцията се включиха 50 участника – 

представители на екипа, членове на управителния съвет и   общото събрание на МИГ-Тунджа, 

бенефициенти с проекти към Стратегията за местно развитие, партньори на МИГ,  печатни и 

електронни медии, представители на Областна земеделска служба,  МИГ-Средец и МИГ 

„Преспа”-Баните, Лъки, Чепеларе. В течение на двата дни от конференцията бяха представени 

презентации и проведени дискусии в следните направления и тематични сесии: 

-  „Подходът  ЛИДЕР и община Тунджа- пътят на успеха. Кратка ретроспекция за създаването 

на МИГ-Тунджа  и подготовката на Стратегията за местно развитие”. 

- „Представяне не резултатите от прилагането на Стратегията за местно развитие 2011-2015” 

- „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество на МИГ-Тунджа – изпълнени 

проекти и създадени партньорства”. 



 

- „Добри практики: представяне на изпълнени проекти на територията на община Тунджа по  

Стратегията за местно развитие 2011-2015. Пътят от идеята до реализацията на проекта- 

споделен опит от бенефициенти по СМР”. 

- „Продължаваме напред!”  -  перспективи за развитието на МИГ-Тунджа в периода 2014-2020 

година”. 

 Участниците във конференцията има възможност да присъстват на премиерата на филма 

„Успехът на общността: ЛИДЕР на територията на община Тунджа”, както и да посетят обекти, 

изпълнени  с финансовата подкрепа на ЕЗФРСР чрез Стратегията за местно развитие на  МИГ-

Тунджа. 

 
 

Мащабното събитие бе своеобразен тържествен завършек на прилагането от МИГ-Тунджа на 

първата стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР 2007-2013 година. 

 

 

 

 

 

13. Приложения :  

   n/a 

 

 

Дата:  14.02.2016 

Станчо Ставрев 

Председател на УС на МИГ-Тунджа 

 


