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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 01.01.2012 до 31.12.2012   действията на   МИГ-Тунджа бяха 
основно насочени към: 

� Информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на 
потенциалните кандидати с проекти към СМР; 

� Подготвяне и публикуване на покани за кандидатстване с проекти на територията 
на МИГ –Тунджа в съответствие с приети от УС на МИГ Индикативен график и 
Индикативна работна програма за прием на проекти; 

� Приемане и регистриране на Заявления за кандидатстване; 
� Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за 

местно развитие, тяхното състояние и движение; 
� Прилагане на процедурите за оценка и избор на проекти към СМР; 
� Постигане на обществена активност на територията на МИГ- Тунджа 
 

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 
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  

      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. 
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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: 

� Дейности, свързани с подготовката и публикуването на покани за кандидатстване; 
� Дейности, свързани с процедурите за  оценка и избор на проектни предложения, 

подадени по обявените през периода процедури на прием на заявления за подпомагане 
� Дейности по информиране, консултиране, подпомагане  и обучения на потенциалните  

бенефициенти – интернет страница;тематични публикации, издаване и разпространение на 
информационен бюлетин, списание, дипляна и насоки за кандидатстване;  телевизионни и 
радиопредавания и реклами; обучения на екипа и членовете на КИП; обучения на неформални 
лидери от територията на МИГ с цел повишаване активността на местните общности в 
участието в процесите на прилагане на СМР на МИГ-Тунджа 
 

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 км2)  

1218.9 кв.км. 

Общ брой на населението, 
обхванато от МИГ в СМР 

24 155 души  (към 01.02.2011 – последно 
преброяване  по данни на НСИ) 

Брой проекти, финансирани от СМР  60 0 0 

Брой участници, успешно 
завършили обучение  30 325 359 

 
 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, 
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Договор № РД 50-141/13.10.2011,  Заповед № РД09-924  от 06.06.2012 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.  
      Изпълнени са следните дейности: 

1. Проучване на  отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на  
Стратегията за местно развитие  с оглед подобряване на оперативната работа  и 
усъвършенстване на процедурите по прилагане на СМР; 
Проучването е проведено от Институт за социални изследвания и маркетинг  (МБМД)-  
София по  договор №  431-1-2012-14/29.11.2012  след проведена обществена поръчка по реда на 
глава 8а от ЗОП.  
Проучването включва количествена и качествена част. Количествената част включва 130  
анкети с потенциални бенефициенти с проекти към СМР – представители на стопанския и 
нестопанския сектор на територията на община „Тунджа”, членове на Управителния съвет и 
Общото събрание на МИГ-Тунджа, членове на Комисията за избор на проекти и външни 
експерти. Анкетното проучване  с представители на посочените целеви групи е проведено п 
метода на случайния подбор в периода от 07.12.2012 до 14.12.2012 година. 
Качествената част включва 2 фокус групови дискусии и 4 експертни дълбочинни  
интервюта. Двете фокус групи са проведени на 12.12.2012 година . Дълбочинните интервюта  
са проведени в периода 12.12.-20.12.2012 година. 
За резултатите от извършеното  проучването е изготвен Аналитичен доклад с изводи и  
препоръки за  подобряване на оперативната работа и усъвършенстване на процедурите  по 
прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.. 

2.  Проучване, свързани със създаването на териториален бранд       
     Проучването е проведено от Институт за социални изследвания и маркетинг  (МБМД)-
София  по договор №  431-1-2012-15/29.11.2012  след проведена обществена поръчка по реда на 
глава 8а от ЗОП.                                             
   Целта на проучването  е да се събере информация, необходима за създаването на 
териториален бранд на територията на МИГ-Тунджа, съвпадаща с административните граници 
на община „Тунджа”. За постигане на целта на изследването са проведени следните дейности: 

� Количествено изследване, включващо провеждането на 75 анкети  сред  
представители на община публичния сектор – община „Тунджа”, стопанския и нестопанския 
сектор на територията на МИГ-Тунджа, включително и на туристическия сектор и 
представляващите го организации на територията на МИГ.; 

� 6 дълбочинни ( експертни интервюта) с експерти в областта на туризма и  
брандирането; 

� 2 фокус групи  на – първата с представители на общинския съвет, участващи в  
комисии, имащи отношение към развитието на туризма и служители на общината в отдели, 
занимаващи се с развитието на туризма. Втората  е с представители на нестопанския сектор, 
фирми и организации, опериращи в сферата на туризма.  
За резултатите от извършеното  проучването е изготвен Аналитичен доклад с изводи и 
препоръки, свързани с формирането на териториален бранд на територията на МИГ, като част 
от  дейностите за популяризиране и развитие на територията на община «Тунджа»- територия 
на МИГ-Тунджа. 
             Реализирани  са следните дейности, имащи за цел осигуряване на необходимата  
социално икономическа -информация и свързаните с тях анализи, които следва да установят 
актуалното състояние и  тенденциите в развитието на територията, и актуализират 
информационната база данни на МИГ-Тунджа: 
    1. Осигуряване на актуална информация за територията на МИГ-Тунджа 
         Дейността е  изпълнена от Институт за социални изследвания и маркетинг  (МБМД)  - 
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София по договор №  431-1-2012-16/29.11.2012  след проведена обществена поръчка по реда на 
глава 8а от ЗОП.                                             
         Събрана и систематизирана  е  социално-икономическа информация  за последните 3 
години,  за които такава е налична, очертаваща актуалното състоянието на територията на 
МИГ-Тунджа. придружена с анализ на социално-икономическите, техническите и 
технологичните  тенденции в развитието на територията, нейното позициониране и 
разпознаваемият в контекста на Стратегия 2020. Събраната информация е  съпоставена и 
анализиране със съпоставима такава  за ЕС, България, Югоизточен планов район и област 
Ямбол; 

2.Осигуряване на актуална информация  за Стратегията за местно развитие на МИГ - 
Тунджа» 

         Дейността е  изпълнена от Институт за социални изследвания и маркетинг  (МБМД) -
София  по  договор №  431-1-2012-17/29.11.2012  след проведена обществена поръчка по реда 
на глава 8а от ЗОП.                                             
        Събрана и систематизирана е  информация и  е извършен анализ на  актуалното 
състоянието и тенденциите в развитието на областите на интервенция на Стратегията за местно 
развитие и целевите групи (потенциални бенефициенти – по сектори) на Стратегията за местно 
развитие, позволяващи определянето на достижимостта на целите (общи и специфични) и 
заложените индикатори за изпълнение на Стратегията. Изготвен е доклад от извършено  в 
периода 7-14 декември 2012 година проучване сред 30 потенциални бенефициенти с проекти 
към Стратегията за местно развитие от публичния , стопанския и нестопанския сектор на 
територията на МИГ-Тунджа. 
    Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие 
   Дейността е  изпълнена от  външен изпълнител - фирма „Аксес консулт” ЕООД -Ямбол  по  
договор №  431-1-2012-10/26.11.2012  след проведена обществена поръчка по реда на глава 8а 
от ЗОП.  
       На 7 и 8 декември 2012 година  в конферентната зала на к-с „Екатерина –с.Веселиново е  
проведено  двудневно обучение на екипа на проекта и Комисията за избор на проекти  на тема 
«Предотвратяване на възникването на конфликт на интереси  при прилагането на Стратегията 
за местно развитие». 

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.  През отчетния период не са 
извършвани промени в екипа на МИГ.  
 
 Промени в колективния управителен орган на МИГ-Тунджа 
    
С решение на Ямболски окръжен съд през м.януари 2012 година  са вписани следните промени 
в състава на колективния управителен орган:  

1. Заличаване  на Иван Маринов Караманов  от състава на УС във връзка с решение  на  
Общински съвет –Тунджа  № 15 по протокол  № 2/18.11.2011 г  и решение на Общото 
събрание на МИГ-Тунджа; 

2. Заличаване  на Петя Петрова  Минчева от състава на УС във връзка с решение на  
Общински съвет –Тунджа№ 15 по протокол  № 2/18.11.2011 г и решение на Общото 
събрание на МИГ-Тунджа; 



 7 

3. Вписване на  Стоян Александров Стоянов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Козлодуй” № 
33  като член на УС, избран от проведеното общо събрание по направеното с решение на 
Общински съвет-Тунджа № 15 по протокол  № 2/18.11.2011  предложение; 

4. Вписване на Пламен Стоянов Панев , с постоянен адрес с.Веселиново, обл. Ямбол, ул. 
„Стоян Белчев” № 10  като член на УС, избран от проведеното общо събрание по 
направеното с решение на Общински съвет-Тунджа № 15 по протокол  № 2/18.11.2011  
предложение; 

Вписаните промени в състава на Управителния съвет са в резултат на  по т. 6 от Дневния ред на 
Общото събрание на Сдружението, състояло се на 20.12.2011 год., при спазване на 
изискванията на чл. 21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и  чл.7 ал.2 т.4 и 5 от Наредба № 23 от 18.12.2009 
година. УО е  надлежно уведомен за настъпилите промени, съгласно изискванията на Наредба 
№ 23 и  Договора на МИГ-Тунджа с МЗХ и ДФЗ. 
 
Промени в състава на колективния върховен орган  на МИГ-Тунджа:  
 
 1.  Поради смърт на физическото лице от състава на Общото събрание отпада Земеделски 
производител Веселина Костова Страхилова;  
 2.  С решение на  Управителният съвет на МИГ-Тунджа на основание чл.34 т.9 от Устава на 
МИГ-Тунджа са приети нови членове на МИГ –Тунджа, както следва:  
           - Сдружение с нестопанска цел  „ТУНДЖА-2011” със седалище с. Кабиле, община 
Тунджа, област Ямбол; 
          -   Винарска изба „Балар” АД  със седалище с.Скалица, община Тунджа,  област  Ямбол  

 
 Промените в състава на колективния върховен орган  са направени при спазване на 
изискванията на  чл.7 ал.2 т.6  от Наредба № 23 от 18.12.2009 година. 
  
5. Индикатори. 
 
Таблица 2 
 

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 

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

100 92 92 

Брой на участниците в 
дейностите за 
придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност 

450 787 821 

Брой подадени заявления 
за кандидатстване по СМР 

120 34 34 

Изходен 

Дял на одобрените 
заявления за 
кандидатстване, % 

42 % 61 % 61 % 
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Таблица 3 
 

Индикатор Стойност съобразно 
специфичните цели за 
периода 2007-2013 

Стойност съобразно 
постигнатото за 

периода на отчитане  

Брой дейности за придобиване на умения и 
постигане на обществена активност 
 

                35                10 

Брой на участниците в дейностите по 
обучение  
 

30 325 

Брой на участниците в дейностите по 
информиране 
 

450 821 

 

    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 

Брой проекти, 
финансирани по СМР: 

60 0 
 

0 

Брой подадени заявления 
за подпомагане  

120 34 
 

34 

Стойност на подадените 
заявления (публични и 
частни разходи), лева 

7 275 000 2 665 339 2 665 339 

Брой на одобрените 
заявления 

60 21 
 

21 

Стойност на одобрените 
заявления 
(публични и частни 
разходи), лева 

4 848 500 1 916 050 
 

1 916 050 
 

Брой на сключените 
договори 

60 0 
 

0 

Стойност на сключените 
договори 

3 085 000 0 
 

0 

Брой на подадените 
искания за плащане 

60 0 
 

0 

Стойност на подадените 
искания за плащане 

3 085 000 0 
 

0 

Брой на одобрените 
искания за плащане, % от 
подадени искания 

98 0 
 

0 

Стойност на одобрените 
искания за плащане, лева 

3 023 300 0 
 

0 

Изходен 

Брой на успешно 98 0 0 
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приключилите проекти, % 
от сключени договори 

 

Стойност на успешно 
приключилите проекти, 
лева 

3 023 300 
 

0 
 

0 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по СМР 

60 0 
 

0 

Дял на постъпилите 
заявления за 
подпомагане, подадени от 
млади хора (до 40 г.), % 
от подадените заявления 

25 12 
 

12 

Дял на постъпилите 
заявления за 
подпомагане, подадени от 
жени,  % от подадените 
заявления 

20 8 
 

8 

Брой проектни 
предложения, 
консултирани от МИГ 
(консултации, 
организирани или 
осъществени от МИГ) 

150 0 
 

0 

Брой информационни 
дейности за оживяване на 
територията, проведени 
от МИГ 

35 20 
 

28 

Създадени работни места 
– общо, брой 

50 0 
 

0 

Създадени работни места 
за младежи до 35 год., 
брой 

10 0 
 

0 

Създадени работни места 
за жени, брой  

15 0 
 

0 

Участници (екип, местни 
лидери), завършили 
успешно обучение, брой 

30 32 
 

66 

Жени (екип, местни 
лидери), завършили 
успешно обучение, брой 

20 11 
 

23 

Брой новосъздадени 
неземеделски 
микропредприятия 

8 0 
 

0 

Дял от населението на 
територията, обхванато от 
проекти, свързани с 
подобряване на достъпа 
до услуги, % 

8 0 
 

0 

Резултат 

Дял от населението на 
територията, което се 
ползва от подобрената 
среда, % 

15 0 
 

0 
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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. 
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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 

предпоставкисти
мулиращи  

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

В съответствие с  приетите от УС  Индикативен график  и Индикативна програма за прием 
на проекти по мерките на СМР са публикувани обяви за прием на заявления  съгласно 
одобрения от УО със СМР финансов план по мерки и години. С оглед на изключително 
краткия срок за прилагане на СМР през 2012 година е обявен прием по всички мерки на 
СМР в рамките на одобрените по съответните мерки бюджети. Обявени са и е 
осъществени приеми на заявления  в  следните прозорци и по следните мерки и процедури :   

Мярка Прозорец/ 
процедура 

121 123 Общо 
ос 1 

226 Общо 
ос 2 

311 312 313 321 322 Общо  
ос 3 

20.06-31.07.    х х х х х х х х 

РД50-141 /121/ 
2012/1; 

 
1 

  
    2 

       

РД50-141 /123/ 
2012/1; 

  
1 

        

 

26.03.- 02.07. 
РД50-141 /226/ 
2012/1; 

х х х  
 
1 

 
 
1 

х х х х х х 

02.04.-02.07. х х х х х х х х    
РД50-141 /321/ 
2012/1; 

        1  

РД50-141 /322/ 
2012/1 

         1 

 
 
2 

15.05-31.07. х х х х х    х х  
РД50-141 /311/ 
2012/1; 

     1     

РД50-141 /312/ 
2012/1; 

      1    

РД50-141 /313/ 
2012/1; 

       1   

 
 
 
3 

22.11.-10.12. х 1 1 1 1 1 х 1 1 1 4 

Отворени 
покани, бр. 

Общ брой 
покани: 14, в 
това число  

1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 9 

 

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

Действията, предприети от МИГ-Тунджа по прилагането на СМР  през 2012 година са свързани 
с  свързани с прилагането на мярка 41 и на   мярка 431-1 от Стратегията за местно развитие и са 
описани подробно в следващите по-долу раздели на доклада. 

На основание  член 22 от Договор № РД50-141/13.10.2011 година и чл. 22 от Наредба  
№ 23 от 18.12.2011 година на МЗХ е заявена в  края на 2011 година промяна в одобрената 
Стратегия за местно развитие на МИГ-Тунджа, която е одобрена и  е подписан анекс към 
тристранния договор. Направените промени са свързани с: 
      - Промяна в индикативното разпределение на средствата по оси, по мерки  и по години  от 
Стратегията за местно развитие (раздел 6 на СМР); 

     -  Промяна в одобрените разходи по мярка  по Мярка 4.3.1 (1) „Управление на МИГ,  
придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и 
одобрени МИГ” за 2012 година,  като е извършено прехвърляне на средства от 2011 за 2012 и 
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следващите години, разпределени съгласно изискването на Наредба № 23 от 18.12.2009 на 
МЗХ.  
Промяната в индикативното разпределение на средствата по оси,  мерки и години касае  
единствено разпределението на средствата по години на изпълнение на СМР, не  засяга  
разпределението по оси и мерки и позволи да се увеличат бюджети за 2012 година на мерките 
от СМР, както следва 

1. Прехвърлените  средства от  2011 по Ос1  са  както следва : 
 По мярка 121  предвидените за 2011 година  в размер на 300000 лева се прехвърлени за 2012 
година, като общия ресурс за 2012 година се променя от 150000 лева на 450000 лева, в рамките 
на който ресурс са обявени през 2012 година и поканите за прием на Заявления за 
подпомагане.; 

 По мярка 123 предвидените средства за 2011 година са прехвърлени за 2013 година, като 
общия ресурс за 2013 година е променен от 0 лева на 250000 лева. Поканите за прием на 
Заявления по мярката  са в рамките на наличния и първоначално одобрения бюджет за 2012 
година. 

2. Прехвърляне на средствата, предвидени  по  Ос3 – всички средства  за 2011 година по 
мерки 311,312 и 321 са прехвърлени   в пълния си обем за 2012 година, като общия ресурс за 
2012 година се променя  

3.1 По мярка 311 – от 150000 лева на 350000 лева; 
3.2.По мярка 312 – от 140000 лева на 360000 лева; 
3.3. По мярка 321 – от 0 лева на 400000 лева 

В рамките на посочения по-горе ресурс за съответните мерки са обявени през 2012 година и 
поканите за прием на Заявления за подпомагане; 

3. По  Мярка 4.2.1. предвидените за 2011 година средства в размер на 40000 лева са 
прехвърлят за 2012 година в пълния си обем, като за 2012 година ресурса по мярката е 
променен от 0 лева на 40000 лева. 

 

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

• Мерки, насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от 
ПРСР). 

Следните мерки, насочени към насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския 
сектор (ос 1 от ПРСР) се прилагат от МИГ-Тунджа в периода на изпълнение на Стратегията за 
местно  развитие:  

 

Обявени са и е осъществени приеми на заявления  в  следните прозорци и по следните мерки и 
процедури :   

Отворени покани - 
прозорец 

Реф. № на   процедурата Мярка 
121  

Мярка 
123 

Общо                
ос 1 

РД50-141 /121/ 2012/1;  
1 

  20.06.2012 -31.07.2012 

 РД50-141 /123/ 2012/1;   

 
2 
 

Код на 
мярката  

Наименование на мярката  

121 Модернизиране на земеделските стопанства 
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 
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1 
22.11 2012.-10.12.2012 РД50-141 /123/ 2012/2; х 1 1 

Общ брой на поканите за прием по мерките на Ос1 3 
 

По посочените по-горе процедури за прием за постъпили Заявления за подпомагане,                
както следва: 

Отворени покани 
- прозорец 

Реф. № на   
процедурата 

Мярка 121 – 
брой 

подадени 
Заявления за 
подпомагане 

Мярка 123 – 
брой 

подадени 
Заявления за 
подпомагане 

Общо                
ос 1 

РД50-141 /121/ 2012/1  
8 

 
х 

 
8 

от 20.06.2012 г.              
до 31.07.2012 г. 

 
РД50-141 /123/ 2012/1  

х 
 
0 

 
0 

от 22.11 2012 г.              
до 10.12.2012 г. 

РД50-141 /123/ 2012/2  
х 

 
0 

 
0 

Общ брой на подадените Заявления  8 0 8 
 

Следва да отбележим факта, че към  мярка 123 ”Добавяне на стойност към земеделски и 
горски продукти”  практически не е проявен интерес от потенциални бенефициенти и по 
двата обявени приема. В хода на направени консултации и анализи  с  потенциални 
бенефициенти от територията, които биха могли да се възползват от възможността да 
финансират свои инвестиционни намерения се потвърди обстоятелства, че и през 2013 
година не би могло да се очаква инвестиционна активност по отношение на дейностите, 
финансирани по мярката. Ето  защо от страна на МИГ ще бъдат предприети съответните 
процедурни действия  за прехвърляне на средства от мярка 123 „Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти” към мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” към която има засилен интерес от страна на земеделските производители от 
територията на МИГ. 

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

Следните мерки, насочени опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР) се прилагат от МИГ-
Тунджа в периода на изпълнение на Стратегията за местно  развитие:  

 

Обявени са и е осъществени приеми на заявления  в  следните прозорци и по следните мерки и 
процедури :   

Отворени покани - 
прозорец 

Реф. № на   процедурата Мярка 226  Общо       
ос 2 

от  26.03.2012 г 
 до 02.07.2012 г. 

РД50-141 /226/ 2012/1                    1       1 
 

Код на 
мярката  

Наименование на мярката  

226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности 
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от 22.11 2012 г.              
до 10.12.2012 г. 

РД50-141 /226/ 2012/2 1 1 

Общ брой на поканите за прием по мерките на Ос2 2 
 

По посочените по-горе процедури за прием за постъпили Заявления за подпомагане,                   
както следва: 

Отворени покани - 
прозорец 

Реф. № на   процедурата Мярка 226 – брой 
подадени Заявления 

за подпомагане 

Общо                
ос 2 

от  26.03.2012 г 
 до 02.07.2012 г. 

РД50-141 /226/ 2012/1                    1       1 
 

от 22.11 2012 г.              
до 10.12.2012 г. 

РД50-141 /226/ 2012/2 0 0 

Общ брой на подадените Заявления по Ос2 1 1 
 

• 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:  

 

Обявени са и е осъществени приеми на заявления  в  следните прозорци и по следните мерки и 
процедури :   

Отворени 
покани - 
прозорец 

Реф. № на   
процедурата 

Мярка 
311 

Мярка 
312 

Мярка 
313 

Мярка 
321 

Мярка 
322 

Общо                
ос 3 

РД50-141 /321/ 2012/1 х х х 1 х 1  02.04.2012 
-02.07.2012 

 

РД50-141 /322/ 2012/1 х х х х 1 1 

РД50-141 /311/ 2012/1 1 х х х х 1 
РД50-141 /312/ 2012/1 х 1 х х х 1 

15.05.2012- 
31.07.2012 

РД50-141 /313/ 2012/1 х х 1 х х 1 
РД50-141 /311/ 2012/2 1 х х х х 1 
РД50-141 /313/ 2012/2 х х 1 х х 1 

22.11.2012- 
10.12.2012 

РД50-141 /321/ 2012/2 х х х 1 х 1 

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 
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РД50-141 /322/ 2012/2 х х х х 1 1 
Общ брой на поканите за прием 
по мерките на Ос3 

2 1 2 2 2 9 

 

По посочените по-горе процедури за прием за постъпили Заявления за подпомагане,                   
както следва 

Отворени 
покани - 
прозорец 

Реф. № на   
процедурата 

Мярка 
311-
брой 

проекти 

Мярка 
312 
брой 

проекти 

Мярка 
313 
брой 

проекти 

Мярка 
321 
брой 

проекти 

Мярка 
322                  
брой 

проекти 

Общо                
ос 3               

РД50-141 /321/ 2012/1 х х х 8 х 8  02.04.2012 
-02.07.2012 

 

РД50-141 /322/ 2012/1 х х х х 1 1 

РД50-141 /311/ 2012/1 2 х х х х 2 
РД50-141 /312/ 2012/1 х 6 х х х 6 

15.05.2012- 
31.07.2012 

РД50-141 /313/ 2012/1 х х 1 х х 1 
РД50-141 /311/ 2012/2 1 х х х х 1 
РД50-141 /313/ 2012/2 х х 0 х х 0 
РД50-141 /321/ 2012/2 х х х 5 х 5 

22.11.2012- 
10.12.2012 

РД50-141 /322/ 2012/2 х х х х 1 1 
Общ брой на подадените 
Заявления по Ос 3 

3 6 1 13 2 25 

 

• 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 
кандидатства пред Управляващия орган по обявената покана от МЗХ  за прием на Заявления по 
мярка 421 Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество.  Подготвени са и са 
подадени две проектни предложения за подготвителни дейности - дейности, улесняващи 
установяването на контакт между потенциални партньори и подпомагащи изработването на 
общо действие. МИГ-Тунджа ще  кандидатства за подпомагане по мярка 421 с проекти за 
сътрудничество, свързани  с  прилагането на общи действия, като основа за това ще бъдат 
реализираните подготвителните дейности. Следните  проектни предложения за подготвителни 
дейности са подадени в УО по обявената процедура за прием и са в процес на оценка: 

1. Между-териториално сътрудничество :  проект «Подкрепа за развитие на местното 
производство и туризъм в селските райони на Югоизточна България” на стойност                                                                        
19760 лева; 
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2.    Транснационално сътрудничество:    проект „Биоземеделие – новите предизвикателства в 
развитието на местни земеделски продукти с добавена стойност“ на стойност  31538,96 лева. 
   

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.     

                                                                      

7. Проблеми.  
Не са установени през периода 

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 2012 
година от Звеното за администриране на проекти по СМР форми за информиране включваха : 

а) информиране чрез  официалния интернет-сайт на МИГ-Тунджа; 
б) информиране чрез  ежемесечен информационен бюлетин 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; 
г) информационни дни, провеждани на 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)  интернет страница www. tundzhaleader.org     

 Важен инструмент за информиране на  местните власти, НПО, бизнеса и населението на 
територията на МИГ-Тунджа е  информационен интернет портал на МИГ-Тунджа с адрес                         
www. tundzhaleader.org. От него може да бъде получена актуална информация за събития, 
новини, свързани с дейността на МИГ-Тунджа и процеса на прилагане на Стратегията за 
местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални процедури (отворени 
покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, формуляри за кандидатстване, 
информационни кампании, консултации и обучения на бенефициенти); приключили 
процедури; кандидатстване и договаряне (подадени проекти, оценени проекти, финансирани 
проекти, одобрени нефинансирани проекти); изпълнение на договори по одобрени и 
финансирани проекти по Стратегията за местно развитие ( указания за изпълнение на договори; 
документи, свързани с изпълнението на договорите, насоки за информация и публичност, 
контрол, сигнали за нередности); добри практики; документи; галерия; полезни връзки; 
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       Интернет страницата е разработена в две езикови  версии – на български и английски език. 
Тя е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна  и удобна  навигация  и бързо 
обновяване на съдържанието. Интернет страницата се ползва с изключително голяма  
популярност. Общия  брой посещения към края на 2012 година  е надхвърля 21 000. 
 
       б) публикации, издаване на брошури, рекламни материали и др. 

� Подготвени и публикувани 12  тематични публикации в медии, разпространявани на 
територията на МИГ-Тунджа: 

� 05.10.2012 г. – бр. 25(303), вестник „Глас” – „Подходът ЛИДЕР – част от генералната 
политика за развитие на селските райони на Европейския съюз” 

� 16.10.2012 г. – бр. 26 (304), вестник „Глас  – „Подходът ЛИДЕР – катализатор на 
процесите на местно развитие на територията на Община „Тунджа” 

� 23.10.2012 г. бр. 27 (305), вестник „Глас – „Ролята на неформалните лидери за процеса 
на прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа” 

� 30.10.2012 г. – бр. 28 (306), вестник „Глас – „МИГ-Тунджа в подкрепа на развитието на 
селския туризъм” 

� 06.11.2012 г. – бр. 29 (307), вестник „Глас – „Съвременните информационни и 
комуникационни технологии – ключ към успеха в развитието на селските райони” 

� 13.11.2012 г. – бр. 30 (308), вестник „Глас  – „Конкурентоспособност и иновативен 
потенциал на територията на МИГ-Тунджа и ролята на Стратегията за местно развитие” 

� 20.11.2012г. – бр. 31 (309), вестник „Глас – „МИГ-Тунджа инициатор и учредител на 
„Българска национална лидер мрежа” 

� 27.11.2012 г. – бр.32 (310) , вестник „Глас – „Национална селска мрежа и ЛИДЕР” 
� 04.12.2012 г. – бр. 33 9311), вестник „Глас – „Особености на планирането на местно 

развитие в селските райони в контекста на подхода ЛИДЕР” 
� 11.12.2012г. – бр.34 (3120 ), вестник „Глас  – „Семинар за предотвратяването на 

конфликт на интереси” 
� 18.12.2012г. – бр. 236 (4540) - вестник „Делник” – „Политиката на ЕС за развитие на 

селските райони” 
� 21-27.12.2012г. – бр.44 (724), вестник „Време” –  „Правен статут и състав на МИГ-

Тунджа” 

� Издадени и разпространени  са  4 издания на ежемесечен информационен бюлетин  
«МИГ-Тунджа: Лидер в действие» - за месеците септември, октомври, ноември и декември 
2012 година всяко едно в тираж по 3000 броя; 

� Издадено и разпространено пълноцветно тримесечно списание «Земята на Тунджа»  
на български и английски език в тираж 500 броя.; 

� Подготвени и издадени са  информационни дипляни „МИГ-Тунджа  в подкрепа на  
иновативните проекти за развитие” в тираж 2000 броя; 

� Отпечатани са  Насоки за кандидатстване  по мерките на СМР на МИГ-Тунджа  в  
тираж 550 броя; 
 
          в)  радиопредавания, телевизионни предавания и реклами 
          Реализирани са  ежемесечни тематични информационни радиопредавания в медия, която 
покрива територията на МИГ-Тунджа – Радио 999, както следва: 

� Подгототвено и излъчено през септември  2012  1 бр.  студийно радиопредаване   
  продължителност  30 минути; 

� Подгототвено и излъчено през октомври 2012  1 бр.  репортажно (извънстудийно)  
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радиопредаване  с продължителност 30 минути 
� Подгототвено и излъчено през месец ноември  2012  1 бр.  студийно  

радиопредаване  с  продължителност  30 минути; 
� Подгототвено и излъчено през месец  декември 2012  1 бр.  репортажно  

извънстудийно) радиопредаване  с продължителност 30 минути 
                  Реализирани  са  ежемесечни издания на телевизионно предаване по местна кабелна 
телевизия – Диана кабел ТВ, която покрива територията на МИГ-Тунджа, както следва: 
                   ▪ Подгототвено и излъчено  през месец септември  2012  1 бр.  студийно предаване  с  
продължителност  30 минути; 
                   ▪ Подгототвено и излъчено на  през месец октомври 2012  1 бр.  репортажно 
(извънстудийно) предаване  с продължителност 30 минути 
                  ▪ Подгототвено и излъчено на  през месец  ноември  2012  1 бр.  студийно предаване  
с  продължителност  30 минути; 
                  ▪ Подгототвено и излъчено на  през месец  декември 2012  1 бр.  репортажно 
(извънстудийно) предаване  с продължителност 30 минути 
 

� Подгототвени и излъчени по «Радио 999» през месеците септември, октомври, 
ноември и декември 2012 година  280  рекламни съобщения/клип  с  
продължителност  20-25 секунди; 

� Подгототвени и излъчени по кабелна телевизия «Диана Кабел» през месеците 
септември, октомври, ноември и декември 2012 година  280  рекламни 
съобщения/клип  с  продължителност  20-25 секунди – 20 пъти на седмица за общо 14 
седмици  

 
        г) други дейности за популяризиране, информиране и публичност : 

� Организирани проведени 15 еднодневни уоркшопове, от които 5 предназначени за 
уязвими групи от населението, свързани с подготовката на проекти към  
Стратегията за местно развитие 

           Уоркшоповете са проведени в съотвествие с посочения по-долу график. 
 

ГРАФИК  
на проведените   15 еднодневни уоркшопове с свързани с подготовката на проекти                                 

към  Стратегията за местно развитие 
 

№ Описание на  извършените дейности   Дата на 
провеждане  

Място на 
провеждане 

11 декември 2012 
начален час               
10.00 ч. 

с. Кабиле,                     
зала на 

читалището 

1 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

начален час               
13.30 ч. 

 с. Роза,                
зала на 

читалището 

2 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

12 декември 2012 
начален час              
10.00 ч. 

с. Генерал 
Инзово, 

конферентна зала 
на Етнографски 
комплекс 
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начален час               
13.30 ч. 

с. Тенево                   
зала на 

читалището  

13 декември 2012 
начален час                       
10.00 ч. 

с. Скалица,                
зала на 

читалището 

3 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

начален час               
13.30 ч. 

с. Голям 
Манастир                  
зала на 

читалището  

14 декември 2012 
начален час            
10.00 ч. 

с. Дражево                     
зала на 

читалището 

4 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

начален час                
13.30 ч. 

с. Калчево                     
зала на 

читалището 

15 декември 2012   
начален час                       
10.00 ч. 

с. Окоп,                      
зала на 

читалището 

5 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

начален час               
13.30 ч 

с. Кукорево,                      
зала на 

читалището 

17 декември 2012 
начален час               
10.00 ч. 

с. Безмер                      
зала на 

читалището 

6 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

начален час               
13.30 ч 

с. Ботево,                      
зала на 

читалището 

18 декември 2012 
начален час                 
10.00 ч. 

с. Бояджик                   
зала на 

читалището   

7 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

начален час               
13.30 ч 

с. Меден 
кладенец                   
Клуб на 

пенсионера                

8 Еднодневни уоркшопове, свързани с 
подготовката на проекти към  Стратегията за 
местно развитие 

19 декември 2012 
начален час               
13.30 ч. 

с. Веселиново,                      
Конферентна зала 

на  к-с 
„Екатерина” 

 

� Организирани и проведени 10 информационни дни, свързани с поканите за 
кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие 

          Информационните дни  са проведени в съотвествие с посочения по-долу график. 
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ГРАФИК  
  на проведените 10 информационни дни, свързани с поканите за кандидатстване с проекти                     

по Стратегията за местно развитие» 
 

№ Описание на дейностите   Дата на 
провеждане  

Място на 
провеждане 

17 декември 2012 
начален час 9.00 ч. 

с. Кабиле,                     
зала на 

читалището 

начален час            
11.30 ч. 

 с. Веселиново,                
зала на 

читалището 

1 Информационни дни, свързани с поканите за 
кандидатстване с проекти по Стратегията за 
местно развитие 

начален час                
14.00 ч. 

с. Калчево,                
зала на 

читалището 

18 декември 2012 
начален час 9.00 ч. 

с. Генерал 
Инзово, 

конферентна зала 
на Етнографски 
комплекс 

начален час               
11.30 ч. 

с.Тенево                   
зала на 

читалището  

2 Информационни дни, свързани с поканите за 
кандидатстване с проекти по Стратегията за 
местно развитие 

начален час               
14.00 ч. 

с.Симеоново                   
зала на 

читалището  

19 декември 2012 
начален час 9.00 ч. 

с. Дражево,                      
зала на 

читалището 

начален час                
11.30 ч. 

с.Хаджи 
Димитрово                 
зала на 

читалището  

3 Информационни дни, свързани с поканите за 
кандидатстване с проекти по Стратегията за 
местно развитие 

начален час                              
13. 00 ч. 

село Безмер, 

зала на 
читалището  

4 Информационни дни, свързани с поканите за 
кандидатстване с проекти по Стратегията за 
местно развитие 

20 декември 2012 
начален час 9.00 ч. 

с. Роза                    
зала на 

читалището 

 
� 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  

� Изготвяни са  графици за информиране, консултиране и подпомагане на  
потенциалните бенефициенти по обявените процедури по мерките на  Стратегията за местно 
развитие, публикувани на интернет страницата на МИГ-Тунджа. 
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     Организиране на обучения на местни  лидери. 
 
      В почти всички селища на територията на МИГ - Тунджа за местните общности от важно 
значение е мнението на съществуващите неформални лидери в населеното място. Те са с ярко 
изразени личностни качества, способни са да завладяват и увличат хората, да представят 
модели на поведение, да завоюват доверие. За селата тези хора играят ролята на лидери на 
общественото мнение. Ето защо от особена важност бе проведеното през  отчетния период  
двудневно обучение на тема  ”Призвание и отговорности на неформалните лидери за 
развитието на територията”.  Обученията се проведе на 19 и 20 декември 2012 година в 
конферентната зала на Етнографски комплекс „Акбунарската къща” – село Генерал Инзово. 
         

Времева таблица на извършените дейности за 2012 година 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 

МЕСЕЦИ 

№
 п
о 
р
ед

 

ДЕЙНОСТ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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  

            

3. Популяризиране, информиране и 
публичност –  вкл. 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  

            

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  

            

10 Обучения на местни лидери             
 

 

 

 



 23 

9. Планирани дейности.  
 Планираните дейности, свързани с изпълнението на СМР и придобиването на умения и 
обществена активност са в съответствие с одобрената Стратегия за местно развитие, Договор            
№ РД 50-141/13.10.2011  и Заявлението за  планирани дейности и разходи за 2013 година за 
управление на местната инициативна група, придобиване на умения и постигане на обществена 
активност и включват: 

2013 ГОДИНА - МЕСЕЦИ 

№
 п
о 
р
ед

 

ДЕЙНОСТ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дейности по мярка 41 „Прилагане на Стратегии за местно развитие” 
1. Изготвянe, приемане и публикуване на 

индикативен график и индикативна 
годишна програма за прием на 
заявления  по мерките на СМР за 2013 

            

2. Публикуване на покани и прием на 
заявления по мерките на СМР за 2013 

            

3. Оценка и избор на проекти             
4. Сключване и изпълнение на договори             
5. Мониторинг на изпълнението на 

сключените договори 
            

Дейности 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 
1. Провеждане на процедури за избор  на 

изпълнител по реда на  ЗОП  
 и сключване на договори с 
изпълнители на доставки и услуги. 

            

2. Проучвания на съответната територия 
(териториални анализи, икономически 
анализи, социални анализи и други 
анализи и проучвания              

            

3. Обучение на екипа свързани с 
организирането и провеждането на 
обществени поръчки по реда на ЗОП и 
предварителния контрол, който МИГ 
прилага при поръчките по  ЗОП, 
провеждани от бенефициентите по 
СМР и прилагането на процедурите за 
мониторинг и контрол и докладването 
на нередности при изпълнението на 
договори  от бенефициентите по СМР. 

            

4. Популяризиране, информиране и 
публичност – текуща поддръжка и 
актуализация  на интернет страницата 
на МИГ-Тунджа 

            

5. Популяризиране, информиране и 
публичност-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 –   информационен бюлетин 
„МИГ –Тунджа: Лидер в действие”; 
годишен алманах на МИГ- Тунджа; 
тематични публикации в местни 
медии. 

            

6. Популяризиране, информиране и 
публичност - издаване на брошури, 
рекламни материали и други свързани 

            



 24 

с популяризиране дейността на МИГ – 
Тунджа.  

7. Популяризиране, информиране и 
публичност- реализиране на 
радиопредавания, телевизионни 
предавания и реклами. 

            

8. Писмени преводи  на материали, 
свързани с популяризирането на 
територията и МИГ – за интернет 
страницата, списанието и  за нуждите 
на други информациионни издания 

            

9. Организиране на информационни дни 
в населени места на територията, 
свързани с поканите за кандидатстване 
с проекти по СМР 

            

10. Организиране на 15 еднодневни 
семинара в населените места  на 
територията за подготовка на проекти. 

            

11 Обучения на местни лидери –  
обучение „Призвание и отговорности 
на неформалните лидери за развитието 

на територията” ; обучение„Ролята на 
неформалните лидери в развитието на 
НСМ” 
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10. Финансово изпълнение на СМР  
Таблица 4 
* Без 4.2.1, по която е кандидатствано директно към УО 

 
 

За периода на доклада 
2012 година 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 
/оттеглени/ 
анулирани 
заявления 

Сключени 
договори 

Изплатени 
 

Код на 
мярката  

 
Име на мярката 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 
конкурентоспособността (в това 
число мерките от ос 1 на ПРСР) 

8 935788 0 0 0 0 0 0 

121 Модернизиране на 
земеделските стопанства 

8 935788 0 0 0 0 0 0 

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) 

1 30245 0 0 0 0 0 0 

226 

Възстановяване на 
горския потенциал и 
въвеждане на 
превантивни дейности 

1 30245 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. Мерки насочени към 
качеството на живота/ 
разнообразяване (в това число 
мерките от ос 3 на ПРСР) 

25 1718011 7 480774 0 0 0 0 

311 Разнообразяване към 
неземеделски дейности 

3 382250 0 0 0 0 0 0 

312 
Подкрепа за създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

6 592841 1 117164 0 0 0 0 

313 
Насърчаване на 
туристическите 
дейности 

1 39 027 0 0 0 0 0 0 

321 
Основни услуги за 
населението и 
икономиката  в селските 
райони 

13 511330 6 363610 0 0 0 0 

322 Обновяване и развитие 
на населените места 

2 192563 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. Между-териториално и 
транс-национално 
сътрудничество 

2 51298 0 0 0 0 0 0 

         

ОБЩО:*  34 2684044 7 480774 0 0 0 0 
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Таблица 5 
* Без 4.2.1, по която е кандидатствано директно към УО 

 
 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия 
доклад 

 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 
/оттеглени 
/анулирани 
заявления 

Сключени 
договори 

Изплатени 
 

Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 
конкурентоспособността (в това 
число мерките от ос 1 на ПРСР) 

8 935789 0 0 0 0 0 0 

121 Модернизиране на 
земеделските стопанства 

8 935788 0 0 0 0 0 0 

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) 

1 30245 0 0 0 0 0 0 

226 
Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности 

1 30245 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. Мерки насочени към 
качеството на живота/ 
разнообразяване (в това число 
мерките от ос 3 на ПРСР) 

25 1718011 7 480774 0 0 0 0 

311 Разнообразяване към 
неземеделски дейности 

3 382250 0 0 0 0 0 0 

312 
Подкрепа за създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

6 592841 1 117164 0 0 0 0 

313 Насърчаване на 
туристическите дейности 

1 39 027 0 0 0 0 0 0 

321 

Основни услуги за 
населението и 
икономиката  в селските 
райони 

13 511330 6 363610 0 0 0 0 

322 Обновяване и развитие на 
населените места 

2 192563 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. Между-териториално и 
транс-национално 
сътрудничество 

2 51298 0 0 0 0 0 0 

         

ОБЩО*:  34 2684045 7 480774 0 0 0 0 
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Таблица 6  
 
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка 
от СМР 
Код 
на 

мярк
ата 

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 
изплатени
те 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 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

Агротрейд" 
ЕООД 

144740,00 144740,00 40 57896,00 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

Георги Динков 
Чалъков 

80400,00 80400,00 50 40200,00 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

ЕТ "Милър-
Милко 
Милков" 

122756,00 122756,00 40 49102,40 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

Добри 
Тодоров 
Добрев 

176653,00 176653,00 40 70661,20 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

ЕТ „СТОЖЕР - 
СТОЯН 
СТОЯНОВ” 

195465,65 195465,65 40 78186,26 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

Славка 
Николова 
Карагьозова 

22980,00 22980,00 40 9192,00 0 

121 Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

Стоянка 
Димитрова 
Кръстева 

16549,38 16549,38 40 6619,75 0 

226 Възстановяване на 
горския потенциал 
и въвеждане на 
превантивни 
дейности 

Община 
«Тунджа» 

30245,95 30245,95 100 30245,95 0 

311 Разнообразяване 
към неземеделски 
дейности 

Кооперация 
„Тракия” –             
с. Болярско 

136747,19 136747,19 70 95723,03 0 

311 Разнообразяване 
към неземеделски 
дейности 

"АГРО 
СИГМА" ООД 

135254,81 135254,81 70 94678,36 0 

312 Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

"КОНКОРДИЯ-
АНТОНИ 
ПЕТКОВ" 
ЕООД 

115329,00 115329,00 70 80730,30 0 

312 Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

"Темпо М" 
ООД 

37432,00 37432,00 70 26202,40 0 

312 Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

„Стройтех 
2010” ЕООД 

108861,98 108861,98 70 76203,38 0 
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312 Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

„Греато” 
ЕООД 

114612,00 114612,00 70 80228,40 0 

312 Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 
микропредприятия 

"Симпа Агри" 
ЕООД 

99443,75 99443,75 70 69610,62 0 

313 Насърчаване на 
туристическите 
дейности 

Сдружение 
„Дружество за 
приятелство с 
народите на 
Русия и ОНД” 

39027,00 39027,00 100 39027,00 0 

321 Основни услуги за 
населението и 
икономиката  в 
селските райони 

Народно 
читалище 

"Н.Й.Вапцаров
-1928" 

7 373.00 7 373.00 100 7 373.00 0 

321 Основни услуги за 
населението и 
икономиката  в 
селските райони 

Сдружение 
«Футболен 
клуб " Хаджи 
Димитър" 

57 067.00 57 067.00 100 57 067.00 0 

321 Основни услуги за 
населението и 
икономиката  в 
селските райони 

Народно 
читалище 

"Изгрев-1928" 

5180,00 5180,00 100 5180,00 0 

322 Обновяване и 
развитие на 
населените места 

Община 
„Тунджа” 

93691,00 93691,00 100 93691,00 0 

        

ОБЩО: 1916052,76 1916052,76 Х 1138315,11 0 

 
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/ан

улирано 
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 
321 Основни услуги 

за населението и 
икономиката в 
селските райони 

Община 
«Тунджа» 

187911,33 
 

Оттеглено  

321 Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 
селските райони 

Сдружение 
«ГЕРАН» 

56534,12 Оттеглено  

321 Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 
селските райони 

Народно 
читалище 
"Отец 
Паисий1926" 

6430,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 
за административно 
съответствие   



 29 

– село Завой 
321 Основни услуги 

за населението и 
икономиката в 
селските райони 

Народно 
читалище 
"Зора 1928" – 
село Ханово 

7333,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 
за административно 
съответствие   

321 Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 
селските райони 

СНЦ "Завой на 
Тунджа" 

58402,00 Отхвърлено Не отговаря на критериите 
за административно 
съответствие   

ОБЩО: 363610,45 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.  
 
 
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. 

Изготвена е от екипа на МИГ вътрешна текуща годишна оценка за напредъка по прилагане на 
Стратегията за местно развитие и изпълнението на заложените в СМР индикатори. Тази оценка 
послужи и като основа за изготвянето на настоящия доклад. 

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.  

 
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  
    NN//АА 

 
 

13. Приложения                                                                                                                                                       

1. Заповед №  РД-ИД-2012-1/31.10.2011; 
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2.  Индикативна годишна програма за прием на проекти към Стратегията за местно 
развитие на МИГ-Тунджа за 2012г;. 

3. Индикативен график за прием на заявление за проекти към Стратегията за местно 
развитие на МИГ-Тунджа за 2012г.; 

4. Протокол №  УС-2012-2/09.03.2012; 
5. Заповед №  РД-УС-2012-1/19.03.2012; 
6. Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 226 „Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно 
развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015) -Референтен номер на процедурата: РД50-
141/226/2012/1; 

7.   Заповед № РД-УС-2012-2/19.03.2012; 
8.   Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на 
МИГ-Тунджа (2011-2015)-Референтен номер на процедурата: РД50-141/321/2012/1; 

9.   Заповед № РД-УС-2012-3/19.03.2012; 
10.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 322 „Обновяване и    

развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа 
(2011-2015) -Референтен номер на процедурата: РД50-141/322/2012/1; 

11.  Протокол №  УС-2012-4/12.04.2012; 
12.  Решение № 4 по протокол №  УС-2012-4/12.04.2012 от заседание на Управителния 
съвет, проведено на 12.04.2012г.; 
13.  Протокол №  УС-2012-6/22.05.2012; 
14.  Решение № 2 по протокол №  УС-2012-6/22.05.2012 от заседание на Управителния 
съвет, проведено на 22.05.2012г.; 
15.  Протокол №  УС-2012-4/12.04.2012; 
16.  Решение № 1 по протокол №  УС-2012-5/12.04.2012;  
17.  Заповед № РД-УС-2012-4/07.05.2012; 
18. Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 311 „Разнообразяване към 

неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-
2015)- Референтен номер на процедурата: РД50-141/311/2012/1; 

19.  Заповед № РД-УС-2012-5/07.05.2012; 
20.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 312 „Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятията” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа 
(2011-2015)-Референтен номер на процедурата: РД50-141/312/2012/1; 

21.  Заповед № РД-УС-2012-6/07.05.2012 
22.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-
2015) - Референтен номер на процедурата: РД50-141/313/2012/1; 

23.  Решение № 1 по протокол №  УС-2012-8/22.06.2012; 
24.  Решение № 1 по протокол №  УС-2012-7/31.05.2012; 
25.  Заповед № РД-УС-2012-7/08.06.2012; 
26.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-
2015)-Референтен номер на процедурата: РД50-141/121/2012/1; 

27.  Заповед № РД-УС-2012-8/08.06.2012; 
28.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 123 „Добавяне на стойност 

към земеделски и горски продукти” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа 
(2011-2015)- Референтен номер на процедурата: РД50-141/123/2012/1; 

29.  Решение № 2 по протокол №  УС-2012-13/17.10.2012; 
30.  Заповед № РД-УС-2012-9/17.10.2012; 
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31. Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 123 „Добавяне на стойност 
към земеделски и горски продукти” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа 
(2011-2015)-Референтен номер на процедурата: РД50-141/123/2012/2; 

32.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно   
развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015)- Референтен номер на процедурата: РД50-
141/226/2012/2; 

33.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 331 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности” от Стратегията за местно   развитие на МИГ-Тунджа (2011-
2015) - Референтен номер на процедурата: РД50-141/311/2012/2; 

34.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” от Стратегията за местно   развитие на МИГ-Тунджа (2011-
2015) - Референтен номер на процедурата: РД50-141/313/2012/2; 

35.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно   развитие на 
МИГ-Тунджа (2011-2015) - Референтен номер на процедурата: РД50-141/321/2012/2 

36.  Покана за приемане на заявление за подпомагане на мярка 322 „Обновяване и    
развитие на населените места” от Стратегията за местно   развитие на МИГ-Тунджа 
(2011-2015) -  Референтен номер на процедурата: РД50-141/322/2012/2; 

37. Регистър на проектните предложения. 
 

 

 

Дата:  12.02.2013 

Станчо Ставрев 

Председател на УС на МИГ-Тунджа 

 


