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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА

Вярвам, че и в бъдеще чрез механизмите на европейските фондове и в тясно съ-
трудничество с МИГ – Тунджа, ще съумеем да направим средата за живот в община-
та още по-добра и  това ще доведе и до подобряване качеството на живот на хората.

Вече 11 години  МИГ –Тунджа и община „Тунджа“ имат ползотворно сътрудничество, в 
името на благоденствието на местната общност. През  тези години чрез европейски-
те средства успяхме да облагородим улици, читалища и да допринесем за подобряване 
живота на хората в селата на наша територия.  

През този период вече имаме подписани договори за изграждане на посетителски 
център - приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи 
и занаяти в село Генерал Инзово, община Тунджа  226 585,91 лева, за “Строителство, ре-
конструкция и/или рехабилитация на улици в Ботево и Роза на  стойност 148 778,43 лева, 
за ремонти на детската градина в Крумово и ремонт на отоплителната система на 
училището в Тенево за 177 982,15 лева и за реконструкция на спортните площадки  в 
Безмер и Кукорево за 223 352,79 лева.

Чрез мярката на МИГ-Тунджа за популяризиране и сертифициране на местното на-
следство, изделия и храни ще можем да закупим костюми за читалищата, да създадем 
собствена марка, и да популяризираме родени на територията на общината художници. 
Това са три проекта за близо 90 хил. лева.

 Вече приключиха и проектите по ОПРЧР, благодарение на които бяха осигурени работни 
места на 34 човека, които бяха обучени, квалифицирани и им беше дадена възможност  да 
започнат работа. Чрез втория проект по програмата, освен големият ефект за качестве-
на социална услуга със здравен, образователен и социализиращ компонент, беше осигурено  
оборудване за всички 40 клуба на пенсионера на територията на община „Тунджа“. Това дове-
де до оптимизиране на средата в тях с цел пълноценната доставка на услуги и провеждане-
то на активни социализиращи дейности и създаде допълнителен уют за възрастните хора, 
като доближи  условията в клубовете на пенсионера до домашната среда.

Вярвам, че и в бъдеще чрез механизмите на европейските фондове и в тясно сътруд-
ничество с МИГ – Тунджа, ще съумеем да направим средата за живот в общината още 
по-добра и  това ще доведе и до подобряване качеството на живот на хората.

Годишен Алманах на МИГ-Тунджа “Успешно изпълнени проекти и добри практики на територията на МИГ-Тунджа - 2021”
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СВЕТОЗАР ГРОЗЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ –ТУНДЖА

Пред МИГ – Тунджа все още има много предизвикателства.

МИГ – Тунджа, вече повече от 10 

години е неизменна част от тери-

торията на община „Тунджа”. Той е 

желаният партньор за социални, кул-

турни, инфраструктурни  и бизнес 

проекти.  Чрез възможностите за 

многофондовото финансиране, пред 

бенефициентите се откриват голе-

ми възможности, чрез които да на-

правят многобройни промени. Вече 

има сключени 31 договора с голям 

финансов ресурс. Някой от тях вече 

приключиха за щастие без корекции, 

други са в процес на изпълнение, 

а трети пред подписване. Всички 

те са обединени от една обща цел, 

животът на територията на МИГ 

– Тунджа, да бъде по-добър, а общи-

ната да е много по-привлекателно 

място за живеене. 

Няма начин да не се чувства удо-

влетворение от работата, когато 

видиш благодарността на възраст-

ните хора, които са обгрижени  чрез 

проекти на Програмата за Развитие 

на човешките ресурси, или усмивки-

те на децата  благодарение на програмата Наука и образование  за интелигентен 

растеж. Чрез  Програма за развитие на селските райони ще се направят редица 

подобрения на улиците, на сгради  и това ще даде още възможности за подобряване 

на качеството на живот на живеещите на територията на МИГ –Тунджа. Бизнесът 

също облекчи работата си, чрез закупуване на техника и нови модерни и иновативни 

машини, чрез мерките на  Програма за развитие на селските райони и Иновации и 

конкурентоспособност.

Пред МИГ – Тунджа, все още има много предизвикателства. Предстои отварянето 

на процедури, разглеждане на нови проекти и изпълнение на вече започнати. Пред-

стои много работа. Благодарение на  подписаното допълнителното споразумение се 

увеличи  финансовия ресурс за финансиране на проекти към Стратегията за ВОМР  

по мерки от ПРСР с общо 799 000 лева. Това ще открие нови възможности за проек-

ти. Така че работата продължава, дано да е спорна и ползотворна. 

Годишен Алманах на МИГ-Тунджа “Успешно изпълнени проекти и добри практики на територията на МИГ-Тунджа - 2021”
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ТЕРИТОРИЯ НА МИГ „ТУНДЖА” 

МИГ „Тунджа“ осъществява своята дейност на територията на община „Тунджа“, об-
ласт Ямбол, Република България. Територията на местна инициативна група „Тунджа” е 
разположена в югоизточната част на Тракийската низина и заема централно положение 
в Ямболска област. Районът се пресича от живописната река Тунджа, откъдето е име-
то на общината и местна инициативна група на нейната територия.

Обширната й площ от 1218,9 кв.км  я нарежда на първо място в областта и на едно от 
челните места  в страната по територия. Граничи с общините Ямбол, Сливен, Страл-
джа,  Нова Загора, Тополовград, Елхово, Болярово.

         Селски райони в България                                       Територия на МИГ-Тунджа

По административно-териториално устройство общината се отличава със своята 
уникалност. Административният й център  е в град Ямбол и обслужва 44 населени мес-
та, разположени около града. Максималното разстояние от населените места до цен-
търа е 45 км.  В област Ямбол Община „Тунджа” обхваща най-голям брой населени места 
– 44 от общо 109 за областта. Населението възлиза на 23045 души по данни на НСИ към 
31.12.2020 г. 

Тунджанските земи имат многовековна култура и история. Десетки археологически  
паметници свидетелстват за развитието на човешките общества  тук през  различни 
епохи.

Преобладаващ дял в икономиката на община „Тунджа” заема селското стопанство. 
Приоритетно се развиват земеделието и животновъдството, както и преработвател-
ната промишленост на основата на аграрни продукти.

За развитието и съхраняването на културата в община „Тунджа” се отделят специал-
ни грижи. На територията на общината развиват дейност 40 читалища и обществени 
библиотеки. Има 9 информационни центъра оборудвани с най-съвременна компютърна 
техника и софтуер

Благоприятна предпоставка за развитие на туризъм на територията на МИГ-Тунджа 
е близостта  до Черно море и българо-турската граница. Важно значение има и фа-
ктът, че  преминаващата през територията  автомагистрала „Тракия”, която свързва 
столицата София  с морския град Бургас. Това местоположение, съчетано с красотата 
на река Тунджа, чистата природа, благоприятният климат, богатството на флората и 
фауната, правят общината желана туристическа дестинация.

Годишен Алманах на МИГ-Тунджа “Успешно изпълнени проекти и добри практики на територията на МИГ-Тунджа - 2021”
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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

В програмния период 2014-2020 г. МИГ-Тунджа се възполз-
ва от възможността, която предоставя подхода Водено от 
общностите местно развитие (ВОМР) и подготви Стра-
тегия за развитие, изпълнението на която е финансирано 
от три европейски фонда: Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФСР), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ). Многофондовото финансиране на стратегии за мест-
но развитие на МИГ чрез подхода Водено от общностите 

местно развитие се прилага за първи път в рамките на ЕС от стартирането на подхода Лидер през 
1991 година.

На 23 април 2018 година е сключено Споразумение№ РД 50- 39/23.04.2018  за изпълнение на Страте-
гията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

Основна задача на Управителния съвет и екипа на МИГ – Тунджа е постигане на заложените в 
Стратегията за ВОМР цели.  Те са обособени в йерархична зависимост в стратегическа рамка, 
включваща: 

Стратегическа цел – Хармонично и балансирано развитие  на територията  на МИГ – Тунджа чрез 
силна местна икономика, формиране на качествена социална интегрирана жизнена среда и съхраня-
ване на местната идентичност, от която произтичат четири основни приоритета със специфични 
цели по всеки един от тях и мерки за тяхното постигане: 

Приоритет 1 Развитие на конкурентоспособна, иновативна и опазваща околната среда иконо-
мика

Специфична цел 1.1 Повишаване  на конкурентоспособността и подобряване на пазарните пози-
ции на земеделските стопанства чрез тяхната модернизация

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет  800 000 лева или 9,68% от общата 
стойност по СВОМР (ПРСР)

Специфична цел 1.2  Добавяне на стойност чрез обновяване на съществуващи и изграждане на 
нови мощности за преработка на първична земеделска продукция ;

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  с бюджет отделе-
ни 400 000 лева или 4,84 % от средствата по СВОМР (ПРСР)

Специфична цел 1.3 Диверсификация на икономическите дейности на територията чрез под-
крепа за създаване на нови и разширяване на съществуващи микропредприятия ;

 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет  599 000 лева  или 7,24% 
от средствата по СВОМР  (ПРСР)

Специфична цел 1.4 Повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и 
средни предприятия от неземеделския сектор ; 

Мярка 2.2.1 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия МСП 
с бюджет 1 150 000,00 лева  или 13,91 % от средствата по СВОМР (ОПИК)

За Приоритет 1 са предвидени средства в размер на общо  2 949 000, 00 лева или 35,67 %  от 
одобрените средства в СВОМР на МИГ-Тунджа по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“, 
осигурени от ЕЗФСР и ЕФРР.

Приоритет 2 Насърчаване на интегрирано териториално развитие, съхраняване и развитие на 
местната идентичност и териториална значимост

Специфична цел 2.1 Формиране на благоприятни и привлекателни условия на живот на местно-
то население чрез инвестиции в малки по мащаби инфраструктура;

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструктура“ с бюджет 1  500 000 лева или 18,14% от средствата по СВОМР  
(ПРСР)

Специфична цел 2.2 Съхраняване, популяризиране и икономизиране на мастното природно бо-
гатство, културно – историческо наследство, традиции и типични продукти;

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфра-
структура“ – с бюджет от 300 000,00 лева или 3,63% от средствата по СВОМР (ПРСР) 

Годишен Алманах на МИГ-Тунджа “Успешно изпълнени проекти и добри практики на територията на МИГ-Тунджа - 2021”
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Специфична цел 2.3 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на 
база сравнителните предимства и специфичния териториален потенциал;

Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и хра-
ни на територията на МИГ – Тунджа”  с бюджет от 133 000,00 лева  или 1,61% (ЕЗФС   за Прио-
ритет 2 са предвидени средства в размер на общо 1 933 000,00 лева или 23,38%  от одобрените 
средства в СВОМР на МИГ-Тунджа  по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“, осигурени 
чрез ЕЗФСР.

Приоритет 3 Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване 
на жизнената среда и повишаване на качеството на живот

Специфична цел 3.1 Насърчаване на местни инициативи за заетост и подобряване качеството 
на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда

Мярка 1.1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и 
лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост” с  бюджет  383 193,14 лева 
или 4,63 %  от средствата по СВОМР (ОПРЧР)

Специфична цел 3.2 Подобряване на достъпа до висококачествени и устойчиви социални услуги 
и здравни услуги в общността, активно приобщаване за социално включване, насърчаване на рав-
ните възможности и по-добрата пригодност за заетост 

Мярка 2.2.3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване дос-
тъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост” – със заложен бюджет от 
982 466,49 лева  или 11,88%. (ОПРЧР)

Специфична цел 3.3 Подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните 
групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование;

Мярка 3.9  „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места ” с 
бюджет от 970 000,00 лева  или 11,73%. (ОПНОИР)

За Приоритет 3 са предвидени средства в размер на общо 2 335 659,63 лева или 28,24% от одобре-
ните средства в СВОМР на МИГ-Тунджа по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“, осигу-
рени чрез ЕСФ.

Приоритет 4 Опазване на биоразнообразието в местата от екологичната мрежа НАТУРА 2000 
на територията на МИГ-Тунджа

Специфична цел 4.1 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НА-
ТУРА 2000 чрез прилагането на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД ) 
за НАТУРА 2000;

Мярка  „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез 
подхода ВОМР ” с  бюджет от 1 050 603,42 лева  или 12,71% (ОПОС) 

За Приоритет 4 са предвидени и насочени средства в размер на общо 1 050 603,42 лева или 13,90% 
от одобрените средства в СВОМР на МИГ-Тунджа по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“, 
осигурени чрез ЕФРР.

Чрез изпълнението на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ  –Тунджа на територията на община  
Тунджа до 2025 г. се очаква да  бъдат инвестирани  за проекти безвъзмездни средства от  пет про-
грами с общ размер на финансовите средства  8 268 263,05 лева:

- от  Програма за развитие на селските райони (ЕЗФСР) – 3 732 000.00 лева;
- от  ОП „Околна среда”  (ЕФРР) – 1 050 603.42 лева;
- от ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж” (ЕСФ) -  970 000.00 лева;
- от ОП „Развитие на човешките ресурси” (ЕСФ) -  1 3654 659.63 лева;
- от ОП „Иновации и конкурентоспособност” (ЕФРР) -  1 150 000.00 лева.

1 091 666.00   лева е финансовата помощ, която МИГ-Тунджа получава по подмярка 19.4 „Текущи раз-
ходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие”.      

  При общ финансов ресурс на Стратегията за ВОМР за финансиране на проекти в размер на  
8 268 263,05 лева  договорения ресурс по сключените към края на 2021 година  31 административни 
договори за безвъзмездна финансова помощ е  5 616 415.34 лева – 67,93 от от одобрените средства 
в СВОМР на МИГ-Тунджа по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“.
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СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	Наименование на проекта: Закупуване на оборудване за цех за производство на продукти от 
велпапе BG06RDNP001-19.424-0007-C01

Бенефициент: “ЗАИРА-ДТ” ЕООД
Обща стойност на проекта: 112 870.00 лева                                                                                                              
БФП: 84 652.50 лева                                                                                                                                     
Собствено финансиране: 28 217.50 лева
	Наименование на проекта: Закупуване на технологично оборудване за ветеринарна амбулато-

рия-втора категория“ BG06RDNP001-19.424-0001-C01

Бенефициент: ЕТ Д-Р ВЕТ - МАНОЛ КАРАДАЕВ                                 
Обща стойност на проекта: 133 305.60 лева                                                                                                   
БФП: 99 979.20 лева                                                                                                                                   
Собствено финансиране: 33 326.40 лева
	Наименование на проекта: Подобряване на дейността на База за ремонт на селскостопанска 

техника на «СИМПА АГРИ» ЕООД чрез закупуване на стелажно оборудване, машини и подемно-транс-
портно средство – газокар. BG06RDNP001-19.424-0002-C01

Бенефициент: СИМПА АГРИ ЕООД
Обща стойност на проекта: 123 482.00 лева                                                                                                  
БФП: 92 611.50 лева                                                                                                                               
Собствено финансиране: 30 870.50 лева
	Наименование на проекта: „Ремонт и закупуване на оборудване за смесен магазин в с.Чарган“ 

BG06RDNP001-19.424-0005-C01
Бенефициент: СЪРВИС ПАРТНЪРС ЕООД
Обща стойност на проекта: 27 315.84 лева                                                                                                             
БФП: 20 486.87 лева                                                                                                                                     
Собствено финансиране: 6 828.97 лева
	Наименование на проекта: „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструк-

тура с местно значение - Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на 
с.Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ «Васил Левски», находящо се в УПИ I, 
кв.50 по ПУП на с.Тенево, Община «Тунджа» BG06RDNP001-19.249-0002-C01

Бенефициент: ОБЩИНА «ТУНДЖА»
Обща стойност на проекта: 177 982.15 лева                                                                                                             
БФП: 177 982.15 лева
	Наименование на проекта: «Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Стран-

джа» от о.т. 131 до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов» от о.т. 203 до о.т. 143 и ул. „Поп Андрей» от о.т. 
204 до о.т. 205, с. Тенево, Община „Тунджа»BG06RDNP001-19.249-0001-C01

Бенефициент: ОБЩИНА «ТУНДЖА»
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Обща стойност на проекта: 148 778.43 лева                                                                                                       
БФП: 148 778.43 лева
	Наименование на проекта: „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Рекон-

струкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на 
спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа» BG06RDNP001-
19.249-0005-C01

Бенефициент: ОБЩИНА “ТУНДЖА”
Обща стойност на проекта: 223 352.79 лева                                                                                                                                                                     
БФП: 223 352.79 лева                                                                                                                                                           
Собствено финансиране: 223 352.79 лева
	Наименование на проекта: Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради от основ-

но и допълващо застрояване за Културен център «Къщата»BG06RDNP001-19.249-0006-C01
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ «ВЕЛЕСА»
Обща стойност на проекта: 81 923.69 лева                                                                                                            
БФП: 81 923.69 лева
	Наименование на проекта: „Изграждане на център за обществена подкрепа и закупуване на обо-

рудване и обзавеждане“BG06RDNP001-19.249-0007-C01
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ «ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО»
Обща стойност на проекта: 135 720.88 лева                                                                                                            
 БФП: 135 720.88 лева
	Наименование на проекта: Инвестиции в оборудване за производството на чипс и пелети 

BG06RDNP001-19.432-0001-C01
Бенефициент: “ЗАИРА-З.З.” ЕООД
Обща стойност на проекта: 250 000.00 лева                                                                                                         
БФП: 125 000.00 лева                                                                                                                                           
Собствено финансиране: 125 000.00 лева
	Наименование на проекта: Приемственост, съхраняване и популяризиране на местната иден-

тичност и нематериално културно наследство на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колек-
тиви от малките населени места- мост между поколенията BG06RDNP001-19.218-0002-C01

Бенефициент: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «СВЕТЛИНА 1929»
Обща стойност на проекта: 29 336.80 лева                                                                                                                     
БФП: 29 336.80 лева
	Наименование на проекта: «Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции 

на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища- потенциал за реви-
тализация на селските общности» BG06RDNP001-19.218-0003-C01

Бенефициент: ОБЩИНА «ТУНДЖА»
Обща стойност на проекта: 29 108.23 лева                                                                                                                                                    
БФП: 29 108.23 лева
	Наименование на проекта: «Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна 

марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност»BG06RDNP001-19.218-000
1-C01

Бенефициент: ОБЩИНА «ТУНДЖА»
Обща стойност на проекта: 29 320.60 лева                                                                                                                           
БФП: 29 320.60 лева
	Наименование на проекта: «Творческа резиденция „Тунджа» – маркетинг и популяризиране на мест-

но наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“BG06RDNP001-19.218-0004-C01
Бенефициент: ОБЩИНА «ТУНДЖА»
Обща стойност на проекта: 29 300.00 лева                                                                                                   
БФП: 29 300.00 лева
	Наименование на проекта: „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за 

развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, община “Тунджа” 
BG06RDNP001-19.162-0001-C01

Бенефициент: ОБЩИНА ТУНДЖА
Обща стойност на проекта 226 585, 91 лева
БФП: 288 043.36 лева
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

	Наименование на проекта: „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на 
труда лица на територията на Община „Тунджа“  BG05M9OP001-1.072-0001-C01

 Бенефициент: ОБЩИНА «ТУНДЖА»
Обща стойност на проекта: 269 526.40 лева                                                                                                                   
БФП: 269 526.40 лева
	Наименование на проекта: «Читалища с бъдеще» - Достъп до заетост за търсещите работа и 

неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициати-
ви за заетост в малките населени места» BG05M9OP001-1.072-0002-C01

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ «ЧИТАЛИЩА С БЪДЕЩЕ 2012»
Обща стойност на проекта: 71 454.81 лева                                                                                                                                                                          
БФП: 71 454.81 лева 
	Наименование на проекта: „Споделени хоризонти” – подкрепа за пълнолетни и възрастни лица в 

риск и техните семейства в малките населени места от селски тип» BG05M9OP001-2.077-0005-C01
Бенефициент: “ГАИЧ” ЕООД 
Обща стойност на проекта: 200 116.00 лева                                                                                                         
БФП: 200 116.00 лева
	Наименование на проекта:  Интегрирани услуги в домашна среда за местната общност на село 

Болярско BG05M9OP001-2.077-0003-C01

Бенефициент: “НАДЕЖДА - Т 2017” ЕООД                                      
Обща стойност на проекта: 136 389.96 лева                                                                                                                                
БФП: 136 389.96 лева
	Наименование на проекта: „Заедно с децата и техните семейства- Център за семейно консул-

тиране и активно приобщаване“ BG05M9OP001-2.077-0002-C03
Бенефициент: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «ПРОСВЕТА - 1910»
Обща стойност на проекта: 108 156.72 лева                                                                                                                             
БФП: 108 156.72 лева
	Наименование на проекта: „Социална платформа „Тунджа“– възможности за активно включване 

в малките населени места от селски тип“   BG05M9OP001-2.077-0001-C02
Бенефициент: ОБЩИНА ТУНДЖА
Обща стойност на проекта: 333 016.78 лева                                                                                                                             
БФП: 333 016.78 лева
	Наименование на проекта: „Подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност 

за заетост в община Тунджа“ BG05M9OP001-2.077-0004-C01
Бенефициент:  «ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО»
Обща стойност на проекта: 177 576.00 лева                                                                                                                            
БФП: 177 576.00 лева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

	Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет в предприятието на ЕТ 
«Ангел Костадинов-Василка Костадинова» BG16RFOP002-2.051-0004-C01
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Бенефициент: ЕТ «АНГЕЛ КОСТАДИНОВ - ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА»
Обща стойност на проекта: 242 913.00 лева                                                                                                          
 БФП: 218 621.70 лева
	Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на МАТРАЦИ ХЕГРА ООД 

чрез закупуване на двуиглова прошивна машина с непрекъснато действие и рязане на прошития плат 
BG16RFOP002-2.051-0001-C01

Бенефициент: МАТРАЦИ ХЕГРА ООД                                    
Обща стойност на проекта: 290 245.00 лева                                                                                                        
БФП: 261 220.50 лева                                                                                                                                           
Собствено финансиране: 29 024.50 лева
	Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет в «ТЕМПО М» ООД 

BG16RFOP002-2.051-0002-C01
Бенефициент: ТЕМПО М ООД
Обща стойност на проекта: 273 025.27 лева                                                                                                         
БФП: 245 722.74 лева                                                                                                                                         
Собствено финансиране: 27 302.53 лева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
	Наименование на проекта: Подобряване на природозащитното със-

тояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територия-
та на МИГ-Тунджа BG16M1OP002-3.018-0001-C01

Бенефициент: ФОНДАЦИЯ “ЕКОЛОГИЯ, КОМУНИКАЦИИ И ОБЩЕСТВО”
Обща стойност на проекта: 1 040 147.60 лева                                                                                                    
БФП: 1 040 147.60 лева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

	Наименование на проекта: Ново бъдеще за традиционните професии в дигиталната ера. На 
фокус: Към нови професионални хоризонти чрез хуманитарен подход в интерактивна класна стая 
BG05M2OP001-3.014-0005-C02

Бенефициент: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ»
Обща стойност на проекта: 109 899.74 лева                                                                                                              
БФП: 109 899.74 лева
	Наименование на проекта: Пъстра палитра- иновации за приобщаване BG05M2OP001-3.014-

0003-C02       

Годишен Алманах на МИГ-Тунджа “Успешно изпълнени проекти и добри практики на територията на МИГ-Тунджа - 2021”



10

Бенефициент: ОБЩИНА ТУНДЖА                      
Дата на сключване на договора/заповедта: 07.05.2020
Обща стойност на проекта: 389 975.54 лева                                                                                                       
 БФП: 389 975.54 лева
	Наименование на проекта: „Училище в действие“

Бенефициент:ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Обща стойност на проекта: 134 328.32 лева                                                                                                    
 БФП: 134 328.32 лева
	Наименование на проекта: «ПОСОКИ - Взаимодействия в училищната общност за пълноценно 

интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от 
малките населени места»BG05M2OP001-3.014-0004-C02

Бенефициент: ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. ДРАЖЕВО 
Обща стойност на проекта: 129 224.97 лева                                                                                                          
БФП: 129 224.97 лева
	Наименование на проекта: «С надежда за бъдеще»BG05M2OP001-3.014-0001-C02 

Бенефициент:СУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
Обща стойност на проекта: 195 440.56 лева                                                                                                                   
БФП: 195 440.56 лева
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ДОБРИ ПРАКТИКИ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН Е ПРОЕКТЪТ НА „МАТРАЦИ ХЕГРА” ООД „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ-
НИЯ КАПАЦИТЕТ НА МАТРАЦИ ХЕГРА ООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВУИГЛОВА ПРОШИВНА МАШИНА С 
НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ И РЯЗАНЕ НА ПРОШИТИЯ ПЛАТ”    

Успешно е изпълнен  проектът на „Матраци Хегра” ООД „Подобряване на производствения капаци-
тет на „МАТРАЦИ ХЕГРА“ ООД чрез закупуване на двуиглова прошивна машина с непрекъснато действие 
и рязане на прошития плат”.Той е по процедура  BG16RFOP002-2.051 на МИГ-Тунджа-Подобряване на про-
изводствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП). Общата стойност на проекта е 290 
245.00 лева, от които собствено финансиране  29 024.50 лева. Интензитетът  на финансовата помощ 
съфинансиране от ЕС е 85.00 %.

Изпълнението на проекта води  до подобряване на конкурентоспособността на Матраци Хегра” 
ООД– чрез внедряване на  нови високопроизводителни производствени мощности, подобряване на про-
изводствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените 
разходи, оптимизиране на производствената верига и засилване на експортния потенциал на предпри-
ятието.

„Матраци Хегра” ООД  e предприятие, специализирано в производство на матраци, тапицирани 
легла и спални, хотелски легла. От няколко години е стартирало и производство на нов за фирмата 
продукт - легла тип „Боксспринг бед“ , които основно са предназначени за експорт.

Тъй като фирмата не е оборудвана със съвременни високопроизводителни машини , които да произ-
веждат някои от детайлите, не могат да бъдат произвеждани готови изделия, които да са на по-високо 
технологично ниво и в по-големи количества. Това намалява и конкурентоспособността на предпри-
ятието в сектора. Налага се да бъдат закупувани необходимите детайли от други производители. 
С реализиране на настоящия проект и закупуването на двуиглова прошивна машина с непрекъснато 
действие и рязане на прошития плат предприятието ще може само да произвежда тези детайли. По 
този начин значително ще намали цената им, а също така и ще отпадне и необходимостта от преза-
пасяване с детайли. Това ще доведе до оптимизиране на себестойността на продукцията , а от там 
и до разширяване на пазарния дял на „Матраци Хегра” ООД в сектора.

Новозакупената машина  ще позволи на „Матраци Хегра” ООД да разшири капацитета на своето 
производство. Инвестицията представлява необходим и неизменен елемент от цялостен техноло-
гичен процес и ще гарантира безпроблемното повишаване на производствения капацитет на ком-
панията. Машината се използва за прошиването на плат и други пластови материали за прошиване 
(полиестерна вата, пенополиуретан, спунбонд - с обща дебелина 10-11 сантиметра). Избира се форма 
на прошиване и се задават необходимия брой панели за прошиване. Прошиването е безконечно, т.е. 
след прошиване на работната площ автоматично се премества и започва нов цикъл на прошиване. 
Част от машината е модул за рязане, чрез който се реже прошития плат по дължина и ширина спо-
ред предварително зададените размери. Инвестицията в тази машина ще доведе до преодоляване на 
ограниченията пред развитието на фирмата, повишаване на производителността и подобряване на 
експортния потенциал.
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ПРИКЛЮЧИЛИЯТ  ПРОЕКТ  ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА 
СЕЛО БОЛЯРСКО ОСИГУРИ ПОМОЩ ЗА НАД 21 ПОТРЕБИТЕЛИ     

Проектното  предложение „Интегрирани услуги в 
домашна среда за местната общност на село Бо-
лярско”на “НАДЕЖДА - Т 2017” ЕООД по процедура 
BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа “Активно приоб-
щаване с оглед насърчаване на равните възмож-
ности, подобряване достъпа до социални и здравни 
услуги и по-добра пригодност за заетост” осигури 
и гарантира ефективен и ефикасен модел на прила-
гане и доставка на социални и здравни услуги, изця-
ло съобразени с конкретните специфични условия 
и потребностите на местната общност. Обща 
стойност на проекта 136 389.96 лева,като безвъз-
мездната финансова помощ е 100 процента.

Проектът надгради опитът и добрите практики 
в село Болярско в доставката на социалните ус-
луги в общността Домашен социален патронаж и 
Обществена трапезария, като допълни ефекта от 
тях с пълноценна интегрирана здравно – социална 
грижа в домашна среда и други активни мерки за 
социално включване и независим живот, както за 
потенциалните потребители, така и за техните 
семейства. В същото време този подход и компле-
ксът от интегрирани мерки за социално приобща-
ване практически е  най – сигурната и пълноцен-
на превенция на институционалния тип грижа и 
включването в социални услуги в общността от 

резидентен тип, което непременно предполага откъсване на потребителя от семейната среда.Широ-
кият спектър от интегрирани здравно – социални интервенции с рехабилитационна, психологическа и 
общностна подкрепа е насочен към директна работа не само с потребителя, а с цялото семейство, 
което безспорно е най – правилния, резултатен, ефективен и ефикасен подход. Иновативните реше-
ния по отношение на услугите в домашна среда за лица с увреждания в риск от социална изолация от 
местната общност на село Болярско, община „Тунджа“ с включването на персонална грижа, медицинско 
обслужване, психологическа подкрепа, рехабилитационни интервенции, активна социална работа и под-
крепящи дейности за семейството компенсира във висока степен дефицитите на средата на живот 
и повишава благосъстоянието на местната общност и на територията на МИГ „Тунджа“.

По проекта бяха изпълнени четири дейности. 

ПРОЕКТ „ПОСОКИ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНЕ, 
РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И УСПЕШНА БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ 
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАС-
ТЕЖ“ С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР BG05M2OP001-3.014-0004-C01

Бенефициент:  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол
Ръководител на проекта: Марина Николова  

Мима Румянова Илиева е ученичка от 3 клас в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево. С 
голямо желание се включва в дейности по проекта като интересът и е насочен най-вече към литера-
турата.

Мима Илиева няма у дома компютър (лаптоп) и електронни книги и за пръв път работи с тях в учи-
лище в оборудваното пространство за четене «Реална и виртуална читанка» по  проект „ПОСОКИ 
– Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено 
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образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“, в класната стая, 
в стаята за целодневна организация.

Мима обича да съчинява стихове. Желанието и да пише става още по-голямо след като има повече 
възможности за четене на художествена литература в училище.

Кратно интервю с Мима
1. Имаш ли у дома компютър?  - Не, а много ми се иска да имам.
2. Какво изпитваш когато в училище работиш на лаптоп (електронна книга)? – Щастие и уважение 

към госпожата, която винаги ми дава да чета. Радвам се, че мога да чета и на лаптоп и от електронна 
книга. Много искам скоро да се науча да пиша по-добре стихчетата си на компютър. В училище вече 
имаме много компютри.

3. Откога започна да съчиняваш стихчета? – Откогато госпожата ни обясни какво е поезия и как 
се пишат рими. Тази година на празника на училището четох свои стихчета и бях наградена с грамота 
и подаръци. 

Мнение на г-жа Галина Ангелова – класен ръководител и начален  учител на Мима Илиева:
„Мима е живо и усмихнато дете. Винаги засмяна и закачлива. Има специално отношение към литера-

турата. Вниква в съдържанието на текста и прави смислени и мъдри заключения. В свободното време 
на класа и занимания по интереси предпочита да чете и то предимно от електронната книга или ком-
пютър. Харесват й детски книжки – „Патиланско царство“, „Малкия принц“, „Приказки по телефона“, а 
в момента е увлечена  от произведението на Елиф Шафак – „Сакъз Сардуня“, провокирано от урока по 
четене в последните часове.

Целият клас бе много щастлив, когато по проект „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност 
за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на 
ученици от малките населени места“ в училище се оборудва „Реална и виртуална читанка“. Учениците 
ни нямат компютри /лаптопи у дома, нямат книги за четене и затова в училище им е много интересно.

В свободното си време Мима непрекъснато изявява желание да чете от електронна книга. Увлича и 
съучениците си в това да четат повече.“   
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ВЪТРЕШНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

През 2021 година Сдружение „Местна инициативна гру-
па-Тунджа“ успешно приключи проект за съвместни дейст-
вия за  вътрешнотериториално сътрудничество  „Традиции 
и иновации за промотиране на местна идентичност“. 
Проектът е реализиран в партньорство с МИГ „Котел, Сун-
гурларе и Върбица“. Основната му цел е да бъдат форму-
лирани и реализирани инициативи за промотиране на те-
риториията на МИГ на основата на местните традиции 
и производства. Проектът е свързан и пряко допринася за 
постигане на цели и приоритети на Стратегията за ВОМР 
на МИГ -Тунджа, а именно: Основната цел - «Хармонично 
и балансирано развитие на територията на МИГ-Тунджа 

чрез силна местна икономика , формиране на качествена социално интегрирана жизнена среда и съх-
раняване на местната идентичност»; Приоритет 2 «Насърчаване на интегрирано териториално раз-
витие, съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост»; Специфична 
цел 2.2 Съхраняване, популяризиране и икономизиране на местното природно богатство, културно-ис-
торическо наследство, традиции и типични продукти» и Специфична цел 2.3 Развитие на територи-
ална идентичност, маркетинг и позициониране на база на сравнителните предимства и специфичния 
териториален потенциал».

Едно от най-значимите събития по проекта бе проведеното в село Генерал Инзово, община Тунджа, в 
което се намира седалището на МИГ-Тунджа фестивално събитие с туристически потенциал „Панаир 
на местните занаяти, традиции, продукти и свързаните с тях производства“

В продължение на два дни паркът на село Генерал Инзово се превърна в сборно място на стотици 
жители и гости на община Тунджа и в пъстра палитра на тунджанското многообразие от традиции, 
фолклор, носии, обичаи, характерни ястия, занаяти и производства.  Общо 24 села от територията на 
МИГ-Тунджа се включиха в събитието и създадоха истинския тунджански колорит, демонстрирайки 
своите носии, подредба, обичаи и трапези.                              

И в двата дни представители на клуб „Традиция“ оповестяваха началото с гърмежи, за да се чуе от-
далеч, че започва празникът. 

Допълнителна атмосфера създаваха и специално изградените по проекта   пет къщички в парка на 
селото, които са реплика на старата акбунарска къща. В две  тях беше показана уредбата на дома на 
селата Генерал Инзово и Дражево, а останалите бяха предвидени за представители на художествени 
занаяти.  Част от празника бяха и щандове на местни производители, които представиха свои проду-
кти, изложени бяха и изделия от художествени занаяти.

Панаирът на местните занаяти,  традиции, продукти и свързаните с тях производства беше съ-
пътстван от богата фолклорна програма, в която взеха участие певчески и танцови групи и индивиду-
ални изпълнители от тунджанските села и гостуваща група от с. Тича, община Котел.

Двудневните прояви в рамките на фестивалното събитие показаха, че тунджанци черпят сили от 
дълбокия извор на българщината, който няма да пресъхне докато има празници като този, показващи 
тунджанското многообразие и местна идентичност. 
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