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ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА 
ВЯРВАМ, ЧЕ И В БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ МЕХАНИЗМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ФОНДОВЕ И В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 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.
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Вече 11 години  МИГ –Тунджа и 
община „Тунджа“ имат ползотворно 
сътрудничество, в името на благо-
денствието на местната общност.  
През  тези години чрез европейски-
те средства успяхме да облагоро-
дим улици, читалища и да доприне-
сем за подобряване живота на хора-
та в селата на наша територия.  

През този период вече имаме подпи-
сани договори за Изграждане на посе-
тителски 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, 
реконструкция и/или рехабилитация 
на улици в Ботево и Роза на  стой-
ност 148 778,43 лева, за ремонти на 
детската градина в Крумово и ре-
монт на отоплителната система 
на училището в Тенево за 177 982,15 
лева и за реконструкция на спортни-
те площадки  в Безмер и Кукорево за 
223 352,79 лева.

Чрез мярката на МИГ - Тунджа за  
популяризиране и сертифициране на 
местното наследство, изделия и 
храни ще можем да закупим костюми 
за читалищата, да създадем собст-
вена марка, и да популяризираме ро-

дени на територията на общината 
художници. Това са три проекта за 
близо 90 хил. лева. 

Вече приключиха и проектите по 
човешки ресурси, благодарение на 
които бяха осигурени работни мес-
та на 34 човека, които бяха обуче-
ни, квалифицирани и им беше дадена 
възможност  да започнат работа. 
Чрез втория проект по програмата, 
освен големият ефект за качестве-
на социална услуга със здравен, об-
разователен и социализиращ компо-
нент, беше осигурено  оборудване 
за всички 40 клуба на пенсионера на 
територията на община «Тунджа». 
Това доведе до оптимизиране на 
средата в тях с цел пълноценната 
доставка на услуги и провеждане-
то на активни социализиращи дей-
ности и създаде допълнителен уют 
за възрастните хора, като доближи  
условията в клубовете на пенсионе-
ра до домашната среда.

Вярвам, че и в бъдеще чрез механи-
змите на европеските фондове и в 
тясно сътрудничество с МИГ – Тун-
джа, ще съумеем да направим средата 
за живот в общината още по-добра и  
това ще доведе и до подобряване ка-
чеството на живот на хората.               
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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 територията на об-
щина „Тунджа”. Той е желаният партньор 
за социални, културни, инфраструктурни  
и бизнес проекти.  Чрез възможностите 
за многофондовото финансиране, пред бе-
нефициентите се откриват големи въз-
можности, чрез които да направят мно-
гобройни 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 общината да е много по-при-
влекателно място за живеене. 

Няма начин да не се чувства удовлет-
ворение от работата, когато видиш бла-
годарността на възрастните хора, които 
са обгрижени  чрез проекти на Програма-
та за Развитие на човешките ресурси, 
или усмивките на децата  благодарение 
на програмата Наука и образование  за 
интелигентен растеж. Чрез  Програма за 
развитие на селските райони ще се на-
правят 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 рабо-
тата си , чрез закупуване на техника и 
нови модерни и иновативни машини, чрез 
мерките на  Програма за развитие на сел-
ските райони и Иновации и конкурентос-
пособност.

Пред МИГ –Тунджа, все още има много 
предизвикателства. Предстои отваря-
нето на процедури, разглеждане на нови 
проекти и изпълнение на вече започнати. 
Предстои много работа . Благодарение 
на  подписаното допълнителното спора-
зумение се увеличи  финансовия ресурс 
за финансиране на проекти към Стра-
тегията за ВОМР  по мерки от ПРСР с 
общо 799 000 лева. Това ще открие нови 
възможности за проекти. Така че рабо-
тата продължава , дано да е спорна и 
ползотворна.
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Г-н  Митев, вече повече от   10 годи-
ни СНЦ „МИГ – Тунджа“, е част от ико-
номическите и социални процеси на те-
риторията на община Тунджа. Въпреки 
това,  вероятно все още има много 
хора, които  не са достатъчно добре 
запознати със Стратегията за водено-
то от общностите местно развитие. 

Може ли да я представите  накратко 
пред читателите.

Позволете ми да започна с един факт 
отпреди 30 години. През 1991 г. Комиси-
ята на Европейската общност, дейст-
вайки в съответствие с член 11 от Ре-
гламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален 
вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши 
да създаде инициативата LEADER (ЛИ-
ДЕР – настоящия подход ВОМР), която 
да служи като модел за териториално 
развитие. Инициативата е предназна-
чена да създаде мрежа от местни групи 
за действие за развитие на селските 
райони, които се радват на значителна 
степен на гъвкавост при изпълнение-
то на местно ниво на инициативите, 
финансирани от европейските и наци-
анални  безвъзмездни средства. Това 
е допълнение към мерките за местно 
развитие, да се намерят иновативни 
решения, които да служат като модел 
за развитие на всички селски райони 
и да осигурят максимална интеграция 
между секторните мерки. Благодаре-
ние на своя успех в продължение на 30 
години подходът ЛИДЕР беше приет от 
Европейския фонд за регионално разви-
тие (ЕФРР), Европейските социални 
фондове (ЕСФ) и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР) във 
водено от общностите местно разви-
тие (ВОМР). Днес групите по ЛИДЕР/
ВОМР управляват десетки хиляди про-

2021: ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА ЗА МИГ-ТУНДЖА

 Интервю с изпълнителния директор на МИГ „Тунджа“ Георги Митев
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екти за икономически, културни, соци-
ални и екологични ползи в селските ра-
йони в Европа. 

Местна инициативна група „Тунджа“ 
е част от историята, настоящето и 
бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Тя 
е част от голямот европейско семей-
ство на действащите към момента 
3136 местни групи за действие /МГД/, 
финансирани като водещ фонд  основ-
но от Европейския фонд за развитие на 
селските райони /2784 МГД/ , но също 
и от Европейския фонд за морско дело 
и рибарство / 300 МГД/, Европейския 
социален фонд /45 МГД/ и Европейския 
фонд за регионално развитие /7МГД/

Стратегиите за водено от общно-
стите местно развитие са един от 
основните инструменти  на подхода 
ЛИДЕР/ВОМР. В програмния  период  
2014-2020 г. МИГ-Тунджа се възполз-
ва от възможността,  която предос-
тавя подхода Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) и подготви 
Стратегия за развитие, изпълнението 
на която е финансирано от три евро-
пейски фонда: Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФСР), Европейския фонд за регио-
нално развитие (ЕФРР) и Европейския 
социален фонд (ЕСФ). Многофондовото 
финансиране на стратегии за местно 
развитие на МИГ чрез подхода Воде-
но 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 го-
дина е сключено Споразумение№ РД 50- 

39/23.04.2018  за изпълнение на Стра-
тегията за ВОМР на МИГ “Тунджа“.

Основната цел на Стратегията за 
ВОМР е  хармонично и балансирано раз-
витие  на територията  на МИГ „Тун-
джа“ чрез силна местна икономика, 
формиране на качествена социална ин-
тегрирана жизнена среда и съхранява-
не на местната идентичност.

Постигането на тази основна цел е 
детайлизирано чрез интервенции по че-
тири  приоритета:

• Развитие на конкурентоспособна, 
иновативна и опазваща околната сре-
да икономика;

• Насърчаване на интегрирано тери-
ториално развитие, съхраняване и раз-
витие на местната идентичност и те-
риториална значимост;

• Насърчаване на социалното приоб-
щаване, намаляване на бедността, по-
добряване на жизнената среда и пови-
шаване на качеството на живот;

• Опазване на биоразнообразието в 
местата от екологичната мрежа НА-
ТУРА 2000.

Чрез изпълнението на одобрената 
Стратегия за ВОМР на МИГ „Тунджа“ 
на територията на община  Тунджа до 
2025 г. се очаква да  бъдат инвестира-
ни  за проекти безвъзмездни средства 
от  пет програми с общ размер на фи-
нансовите средства  8 268 263,05 лева:

• Програма за развитие на селските 
райони (ЕЗФСР) – 3 732 000.00 лева;

• ОП „Околна среда”  (ЕФРР) – 1 050 
603.42 лева;

• ОП ”Наука и образование за инте-
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лигентен растеж” (ЕСФ) -  970 000.00 
лева;

• ОП „Развитие на човешките ресур-
си” (ЕСФ) -  1 365 659.63 лева;

• ОП „Иновации и конкурентоспособ-
ност” (ЕФРР) -  1 150 000.00 лева.

В края на годината винаги се пра-
вят равносметки. Каква е Вашата за 
изпълнение на Стратегията за воде-
ното от общностите местно разви-
тие и дейността на МИГ-Тунджа ?

Отиващата си  2021 година е поред-
ната успешна година за МИГ „Тунджа“. 
При общ финансов ресурс на Страте-
гията за ВОМР за финансиране на про-
екти в размер на 8 268 263,05 лева  до-
говорения ресурс по сключените към 
края на 2021 година 31 административ-
ни договори за безвъзмездна финансова 
помощ е  5 616 415.34 лева, което 67,93 
от  одобрените средства в СВОМР на 
МИГ-Тунджа по подмярка 19.2 „Прилага-
не на Стратегии за ВОМР“.  Този  срав-
нително висок процент на договаряне  
нарежда МИГ-Тунджа сред първите де-
сет МИГ в страната,  като  бих отбе-
лязал факта , че по-голямата част от 
тях са одобрени и работят две годи-
ни преди одобрението на МИГ-Тунджа.   
Реално възстановените средства на 
бенефициетите по изпълнени/изпълня-
вани от тях договори  са  в размер на 
2 149 193,17 лева.

През 2021 година МИГ-Тунджа склю-
чи важен анекс към Споразумението за 
прилагане на Стратегията за ВОМР. 
Допълнителното споразумение, което 

МИГ-Тунджа подписа с  УО на Програ-
мата за развитие на селските райони 
и  Управляващите огани на четирите 
Оперативни програми – ОПИК, НОИР, 
ОПРЧР и ОПОС, страни по Споразуме-
нието,  е във връзка с  т.нар. „преходен 
регламент“ за ЕЗФСР –   Регламент 
(ЕС) 2020/2220 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23 декември 2020 
година.

Основните моменти в анекса са 
свързани със:

1. Промяна на крайния срок за изпъл-
нение на дейностите по проекти, фи-
нансирани от Стратегията за ВОМР  
по ПРСР  - до 30 юни 2025 година

2. Увеличаване на финансовия ресурс 
за финансиране на проекти към Стра-
тегията за ВОМР  по мерки от ПРСР с 
общо 799 000 лева, разпределени както 
следва:

• Мярка 4.1 „Инвестиции в земедел-
ски стопанства“ – 200 000 лева

• Мярка 6.4.1. Инвестиции в покрепа 
на неземеделски  дейности “ – 99 000 
лева

• Мярка 7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разширяване-
то на всички видове  малка по мащаби 
инфраструктура “ – 500 000 лева.

Във връзка с преходния регламент, 
който удължава с 2 години и периода на 
прилагане на Стратегиите за ВОМР,  
МИГ-Тунджа получава допълнително от 
ПРСР   114 000 лева за управление и попу-
ляризиране на  Стратегията за ВОМР, 
като общия размер  на тези средства 
нараства на  1 091 666, 00 лева.

По такъв начин, общият финансов  
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ресурс по Стратегията за ВОМР на 
МИГ-Тунджа  за периода 2014-2022 го-
дина за проеокти, управление и популя-
ризиране  достига  9 359 929,05 лева.  
Това са европейски средства, които в 
зависимост от спецификата на  съот-
ветните програми, включени в Страте-
гията, се инвестират  за  развитието  
на  материално-техническата  база и 
човешкия капитал   на територията на 
община Тунджа и изграждане на капаци-
тет на местните общности.

През 2021 година Сдружение „Мест-
на инициативна група-Тунджа“ успешно 
приключи проект за съвместни дейст-
вия за  вътрешнотериториално съ-
трудничество  „Традиции и иновации за 
промотиране на местна идентичност“. 
Проектът е реализиран в партньор-
ство с МИГ „Котел, Сунгурларе и Вър-
бица“. Основната му цел бе да   бъдат 
формулирани и реализирани инициативи 
за промотиране на  териториията на 
МИГ  на основата на местните тради-
ции и производства.

Едно от най-значимите събития по 
проекта бе проведеното в село Гене-
рал Инзово, община Тунджа, в което 
се намира седалището на МИГ-Тунджа  
фестивално събитие с туристически 
потенциал „Панаир на местните за-
наяти, традиции, продукти и свърза-
ните с тях производства“ Двудневни-
те разнообразни 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 много-

образие и местна идентичност.

Какво да очакват бенефициентите 
през следващите години?   Какво ново 
предстои в работата на МИГ-Тун-
джа?

В рамките на следващите един-два 
месеца предстои,  с отчитане на дого-
ворените в анекса нови срокове, допъл-
нителен финансов ресурс и свързаните 
с  това други промени в Стратегията,  
да бъдат актуализирани и съгласувани 
съответните докумени и обявени при-
еми на проекти към Стратегията за 
ВОМР на МИГ-Тунджа. Призовавам по-
тенциалните кандидати от публичния, 
стопанския и нестопанския сектор от 
територията на МИГ-Тунджа  да бъдат 
активни, иновативни  и да готвят ка-
чествени проекти предложения за ре-
ализиране на техните инвестициони 
намерения.

Това, което бих искал да отбележа, че 
през следващата 2022 година започва 
реалната работа и за подготовката на 
новите Стратегии за ВОМР на местни-
те инициативни групи. Според приетата  
на  провелото се на 19.11.2021 годна 17-
то заседание  на  Комитета за наблю-
дение на ПРСР 2014-2020г  Индикативна 
годишна работна програма  за 2022 годи-
на  през м. февруари се очаква да стар-
тира прием на проектни предложения по 
подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни 
дейности“. Определено МИГ-Тунджа, ще 
се включи в този процес с  дейности по 
подготовка на своя и  отново с многофон-
дово финансиране Стратегия за ВОМР.
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Какъв е приноса на МИГ-Тунджа 
за развитието на теритоариата и 
местните общоности?

През годините МИГ-Тунджа се пре-
върна в значим фактор за  социално-ико-
номическото развитие на обшина Тун-
джа. Не само с  възможността да бъде 
осигурен реален достъп до европейски 
средства на различни бенефициенти от 
публичния, стопанския сектор и несто-
панския сектор от територията на об-
щината, но и с реалното въздействие, 
което тя  със своята дейност има вър-
ху развитието на местните общности 
и изграждането на капацитет.

В процеса на прилагане на СВОМР 
на МИГ-Тунджа е постигната добаве-
на стойност (укрепване на местния 
капацитет, нови за територията дей-
ности, методи и/или подходи за овлас-
тяване на местната общност и др.,) и 
проактивна комуникация с многообра-
зие от комуникационни канали. ВОМР 
подобрява социалния капитал и мест-
ното управление на територията на 
МИГ-Тунджа, като предизвика промяна 
в поведението на ключови участници 
от заинтересованите страни и големи 
групи от населението. Промените в по-
ведението са свързани с:

Промяна в модела на мислене и нагла-
сите - чувство на принадлежност към 
територията, по- висока мотивация, 
оправдано самочувствие, които са не-
обходими за формирането на определе-
но поведение;

Развитие на способностите и ка-

пацитета на индивидуалните и колек-
тивните участници в процесите на 
развитие на територията и прилага-
нето на Стратегията за ВОМР - до-
верие, реципрочност, сътрудничество 
и мрежи;

Появата на нови възможности - дос-
тъп до ресурси и социална подкрепа 
(умения, знания, съвети).

Какво бихте казали в заключение?

Благодаря!!! На сплотения колектив 
на МИГ-Тунджа за  всеотдайната ра-
бота.  На  Управителния съвет и Об-
щото събрание на МИГ-Тунджа за раз-
умните и правилни  управленски реше-
ния. На ръководството на община Тун-
джа за доверието и  подкрепата. На 
всички наши бенефициенти, които ни 
вярват, участват в нашите дейности, 
кандидатстват  и изпълняват качест-
вени проектни предложения. На Упра-
вляващите органи на финансиращите  
програми, които са обективни и стро-
ги, но справедливи към нас. Искрена 
благодарност и към медиите, които 
отразяват коректно, обективно и без-
пристрастно дейността на МИГ-Тун-
джа през всичките нейни години на съ-
ществуване.

Наближават Коледните и Новогодиш-
ни празници. Най-искрени пожелания за 
много здраве, щастие, любов и усмивки. 
Много положителни емоции през 2022 
година.

Интервюто взе: Драгомир Петков


