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ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“
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 ОЧАКВА СЕ 600 МЛН. ЛВ. ДА СЕ ОТДЕЛЯТ КАТО БЮДЖЕТ ПО ПОДХОДА 
ВОМР ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

58 млн. лева допълнително получават 
Местните инициативни групи (МИГ) за раз-
витието, поддържането и съхранението на 
местните общности на територията на 
страната ни. Това заяви министърът на 

земеделието, храните и горите проф. д-р 
Христо Бозуков на официалното връчване 
на заповедите за увеличение на бюджетите 
на изпълняваните от тях Стратегиите за 
ВОМР.
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На събитието, състояло се на 3 септември 
2021 година в МЗХГ присъстваха представи-
тели на екипите на МИГ, както и ръководите-
лят на Управляващия орган на Програмата за 
развитие на селските райони, заместник-ми-
нистър Георги Събев. МИГ „Тунджа“ бе пред-
ставена от изпълнителния директор Георги 
Митев, на когото бе връчена заповедта за 
увеличения на бюджета на Стратегията за 
ВОМР в рамките на преходния период 2021-
2022 година.

„Това са нови 914 000 лева за всяка мест-
на инициативна група, които ще помогнат за 
икономическо-социалното развитие на общи-
ните“ заяви министър Бозуков. Той уточни, че 
подходът Водено от общностите местно раз-
витие (ВОМР) е инструмент, който е доказал, 
че работи добре в различни условия и видове 
райони.

„Подходът приспособява политиката за раз-
витие на селските райони към потребности-
те им. Целта е местните общности сами да 
определят приоритети си за развитие, след 
провеждане на широки консултации със заин-

тересовани страни от гражданския, неправи-
телствения, стопанския и публичния сектор. 
Защото местното население най-добре по-
знава своите проблеми, нужди, приоритети и 
потенциал за развитие“ каза още аграрният 
министър.

Проф. Бозуков информира присъстващите, 
че предвиденият бюджет през следващия про-
грамен период се очаква да бъде над 600 млн. 
лева. Средствата, предвидени за неговото 
финансиране, са в размер на 10% от бюдже-
та на Стратегическия план за развитие на 
земеделието и развитието на селските райо-
ни, както и по 2% от бюджетите на програми 
„Конкурентоспособност и иновации в предпри-
ятията“, „Развитие на човешките ресурси“, 
„Образование“ и „Околна среда“.

Министър Бозуков пожела на екипите на 
МИГ да продължават да разгръщат потен-
циала на регионите, в които работят, чрез 
инвестиции в местните икономики, за подо-
бряване на условията на живот, състоянието 
на околната среда, социални и образователни 
дейности.
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Приключи вторият прием по процедура № 
BG06RDNP001-19.432 МИГ – Тунджа – мярка 
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти”, финансирана от 
Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа чрез 
Програмата за развитие на селските райони. 
Беше входирано едно проектно предложение.

Проектно предложение BG06RDNP001-
19.533-0001с наименование „Закупуване на 
оборудване за печене на ядки в с. Хаджи Дими-
трово, община Тунджа, обл. Ямбол”, с кандидат 
ЕТ„РЕМИС-РУМЕН РАЙНОВ“ ЕООД е на стой-
ност 234950,79 лева, като размерът  на безвъз-
мездната финансова помощ е 117475,40 лева, а 
размерът  на съфинансирането 117475,39 лева.

Припомняме, че по първия прием на мярката 
бяха входирани две проектни предложения: 

Проектно предложение BG06 RD N P-
0 01-19.432-0001 с наименование „Инвестиции в 
оборудване за производство на чипс и пилети”, 
с кандидат „Заира – З.З“ ЕООД е на стойност 
250 000,00 лева, като размерът  на безвъзмез-
дната финансова помощ е 125  000,00 лева, а 
размерът  на съфинансирането 125 000,00 лева.

Проектно предложение BG06 RD N P 0 01 -
- 19.432-0002  с наименование „Модернизиране 
на предприятие за производство на комбини-
рани фуражи в общ. Тунджа, чрез инвестиции 
в линия за гранулиране“ с кандидат „ЗОО ИН-
ВЕСТ 2“ ЕООД е на  стойност 340 459,70 лева, 
с размер на безвъзмездната финансова помощ 
149  972,50 лева и  съфинансиране 190  487,20 
лева. 

Процедурата по  мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти”, финансирана от Стратегията 
за ВОМР на МИГ-Тунджа чрез Програмата 
за развитие на селските райони е насоче-
на към  земеделски стопани, признати групи 
или организации на производители или таки-
ва, одобрени за финансова помощ по мярка 9. 
„Учредяване на групи и организации на про-
изводители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и едно-
лични търговци и юридически лица, различни 
от предните две. Подпомагат се проекти, 
които водят до подобряване на цялостната 
дейност на предприятието чрез: внедряване 
на нови и/или модернизиране на наличните 
мощности и подобряване на използването 
им,  внедряване на нови продукти, процеси и 
технологии, намаляване на себестойността 
на произвежданата продукция,постигане на 
съответствие с нововъведени стандарти 
на ЕС, подобряване на сътрудничеството с 
производителите на суровини,опазване на 
околната среда, включително намаляване на 
вредните емисии и отпадъци, подобряване 
на енергийната ефективност в предприя-
тията, подобряване на безопасността и хи-
гиенните условия на производство и труд, 
подобряване на качеството и безопасност-
та на храните и тяхната проследяемост и 
подобряване на възможностите за производ-
ство на биологични храни чрез преработка 
на първични земеделски биологични проду-
кти.

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.432 
МИГ – ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ 

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”
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МИГ- Тунджа проведе пет обучения на 
местни лидери/бенефициенти на тема 
“Изпълнение и отчитане на проекти 
към Стратегията за ВОМР“. Обучени-
ята се състояха в с. Генерал Инзово – в 
залата на „Акбунарска къща“; в с. Ка-
биле – в зала „Общински Център за из-
куства и извънучилищна дейност“; в с. 
Тенево- в зала на НЧ „Просвета -1910“; в 
с. Веселиново – в зала на Основно учи-

лище „Свети Свети Кирил и Методий“; в 
залата на „Симпа Агри“ ЕООД – с. Куко-
рево. Към тях проявиха засилен интерес   
представители на публичния сектор, биз-
неса, земеделски производители, читали-
ща и неправителствени организации, из-
пълняващи проекти към Стратегията за 
ВОМР. Кандидати, очакващи сключването 
на договор и други имащи намерение да 
кандидатстват с проекти. 

МИГ - ТУНДЖА ПРОВЕДЕ ПЕТ ОБУЧЕНИЯ 
НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ТЕМА 

“ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР“.

Обучение в с. Веселиново – в зала на Основно училище 
„Свети Свети Кирил и Методий“
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По време на еднодневните обучения при-
състващите бяха запознати с  презента-
ции по важни за бенефициентите теми. 
Първата беше за   „Изпълнение на проекти 
към Стратегията за ВОМР: условия, отна-
сящи се до   осъществяване на дейности-
те по проектите на получателите на фи-
нансова помощ.” В нея се акцентираше на  
условията за сключване на договор за пре-
доставяне на финансова помощ, необходи-
мите документи, важните срокове и начи-
ните за провеждане на обществени поръч-
ки, когато това  е необходимо. Специално 

Обучение в с. Генерал Инзово – в залата на „Акбунарска къща“

внимание беше обърнато на начините, на 
плащане и необходимостта от спазване 
на изискванията за информиране и публич-
ност.

Следващата презентация беше на тема 
„Възлагане на дейности по проектите на 
получатели на финансова помощ от стра-
тегията за ВОМР”. Беше наблегнато на 
специалните  правила за определяне на из-
пълнител   от бенефициенти на безвъзмез-
дна финансова помощ. Основанията/усло-
вията   за провеждане на процедура за из-
бор с публична покана, съгласно ЗУСЕСИФ. 
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Съдържанието  на публичната покана.  
Предмет на процедура за осъществяване 
на предварителна проверка и последващ 
контрол върху обществени поръчки и про-
цедури за избор с публична покана за раз-
ходи, финансирани изцяло или частично със 
средства от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони . Както и с 
процедурите за проверка и контрол.

Обърнато беше специално внимание на 
сключването  на допълнителни споразуме-
ния за изменение и/или допълване на адми-
нистративните договор за предоставяне 
на Безвъзмездна финансова помощ между 
държавен фонд „Земеделие“ и бенефициен-
ти, които не са възложители по смисъла 
на Закона за обществените поръчки. Голям 
интерес сред присъстващите предизви-
ка частта, която касае често допускани 
грешки от възложители по ЗОП при подго-
товка и провеждане на обществени поръч-

ки, финансирани по Програма за развитие 
на Селските райони.

  Третият модул от обучението „Най-чес-
то допускани грешки в процеса на изпъл-
нение на проекти. Финансови корекции.”, 
предизвика дискусия в залата при провеж-
дането на всички обучения. Бяха посочени 
грешки,които водят до намаляване на фи-
нансовата помощ  и до частичното й или 
пълно възстановяване, най-често срещани-
те грешки преди изплащане на финансова-
та помощ,грешки при възлагане на проек-
тите на получатели на финансова помощ 
от Стратегията за ВОМР, грешки свързани 
с подготовката, откриването и възлагане-
то на обществените поръчки. Сред важни-
те акценти на презентацията бяха финан-
совите корекции и техните минимални и 
максимални стойности. За присъстващите 
интерес представляваха и видовете неред-
ности, които водят до финансови корекции.

Обучение в с. Кабиле – в зала „Общински Център 
за изкуства и извънучилищна дейност“
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През цялото време на еднодневните обу-
чения, присъстващите задаваха множе-
ство въпроси. Сред най-честите труднос-
ти, с които се сблъскват бенефициентите 

Обучение в с. Тенево - в зала на НЧ „Просвета -1910“

Обучение в с. Кукорево залата на „Симпа Агри“ ЕООД  

са забавянето на договорите, което води 
до повишаване на цената на активите. 
Бавно одобрение на обществените поръч-
ки, забавяне на срока на плащанията. 
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райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.

През месец октомври 2021 година 
МИГ-Тунджа ще проведе три обучения на 
местни лидери/ бенефициенти на тема 
“Повишаване на обществената активност 
и бизнес инициативност на територията 
на МИГ -Тунджа на базата на успешни прак-
тики по подхода Лидер /ВОМР/ от България 
и ЕС“. Обученията ще бъдат проведени в 
следните населени места от територия-
та на МИГ – Тунджа:

• 11 октомври 2021 г. от 10,00 часа в 
с. Бояджик – в залата на НЧ „Джон Атана-
сов-1928“

• 13 октомври 2021 г. от 10,00 часа в с. 
Калчево – в залата Кметството;

П Р Е Д С Т О Я Щ О

Обучения “Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на 
територията на МИГ -Тунджа на базата на успешни практики по подхода Лидер/
ВОМР/ от България и ЕС“

• 14 октомври 2021 г. от 10,00 часа в 
с. Ботево – в зала на НЧ „Христо Ботев 
-1958“;

Каним представители на публичния сек-
тор, бизнеса, земеделски производители, 
читалища и неправителствени организа-
ции, изпълняващи проекти към Стратеги-
ята за ВОМР, кандидати, очакващи сключ-
ването на договор или имащи намерение да 
кандидатстват с проекти, да участват в 
обученията.

За повече информация и заявяване на 
участие: 0899 147 407 – Димитрина Пет-
рова, Експерт „Прилагане на Стратегия за 
ВОМР”.


