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ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“
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На 10 декември 2021 година МИГ-Тун-
джа сключи важен анекс към Споразу-
мението  за изпълнение на Стратеги-
ята за Водено от общностите мест-
но развитие. 

Допълнителното споразумение, кое-
то председателят на УС на МИГ-Тун-
джа г-н Светозар Грозев  подписа с  
ръководителите  на Управлявашите 
органи  на ПРСР,  ОПИК, НОИР, ОПР-
ЧР и ОПОС като страни по Споразуме-
нието, е във връзка с  Регламент (ЕС) 
2020/2220 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 декември 2020 година 
за определяне на някои преходни разпо-
редби във връзка с подпомагането от 
Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони (ЕЗФРСР) и 
от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 
2022 г. и за изменение на регламенти 

МИГ-ТУНДЖА СКЛЮЧИ ВАЖЕН  АНЕКС 
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 
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933  000 лева на 3  732  000 лева.  Об-
щият бюджет за проекти, заедно с 
ресурса на  останалите 4 оператив-
ни програми нараства от 7 469 263,05 
лева на 8 268 263,05 лева.

Във връзка с Регламент (ЕС) 
2020/2220, който удължава с 2 години 
и периода на прилагане на Стратегии-
те за ВОМР,  МИГ-Тунджа получава до-
пълнително от ПРСР   114 000 лева за 
управление и популяризиране на  Стра-
тегията за ВОМР, като общия размер  
на тези средства нараства на  1 091 
666, 00 лева.

По такъв начин, общият финансов  
ресурс по Стратегията за ВОМР на 
МИГ-Тунджа  за периода 2014-2022 го-
дина достига  9 359 929,05 лева.  Това 
са европейски средства, които в зави-
симост от спецификата на  съответ-
ните програми, включени в Стратеги-
ята, се инвестират  за  развитието 
на  материално-техническата  база и 
човешкия капитал на територията на 
община Тунджа.

В рамките на следващите един - два 
месеца предстои,  с отчитане на до-
говорените в допълнителното спора-
зумение  нови срокове, нов финансов 
ресурс и свързаните с  това други 
промени в Стратегията,  да бъдат ак-
туализирани и съгласувани съответ-
ните документи и обявени приеми на 
проекти към Стратегията за ВОМР 
на МИГ-Тунджа.

(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и 
(ЕС) № 1307/2013 по отношение на ре-
сурсите и на прилагането през 2021 г. 
и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 
по отношение на ресурсите и разпре-
делението на това подпомагане за 
2021 г. и 2022 г.

Основните моменти в подписаното 
допълнително споразучение  са свър-
зани с:

Промяна на крайния срок за изпълне-
ние на дейностите по проекти, финан-
сирани от Стратегията за ВОМР  по 
ПРСР  - до 30 юни 2025 година.

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

• Мярка 4.1 „Инвестиции в земе-
делски стопанства“ – 200 000 лева

• Мярка 6.4.1. Инвестиции в покре-
па на неземеделски  дейности “ – 99 
000 лева

• Мярка 7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширява-
нето на всички видове  малка по маща-
би инфраструктура “ – 500 000 лева.

Договореният допълнителен финан-
сов ресурс води и до промяна в  общия 
размер на средствата, предоставяни 
на бенефициенти на МИГ – Тунджа по 
мерки от ПРСР. Той   нараства от   2 
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Вече е подписан договор по проект 
BG06RDNP001-19.424-0001-C01 „ЗАКУПУВА-
НЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА 
,,ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ - ВТОРА КА-
ТЕГОРИЯ“ с Бенефициент Д-р ВЕТ - МАНОЛ 
КАРАДАЕВ. Общата стойност на проекта  
е 133 305.60  лева, а безвъзмездната фи-
нансова помощ  99 979.20 лева. Собстве-
ното финансиране е 33 326.40 лева.

Манол Карадаев е ветеринарен лекар, 
със специалност акушерство  и гинеко-
логия.  Занимава се  с научна дейност в 
областта на репродукцията на животни-
те. През 2015 година защитава доктор-
ска дисертация и придобива образова-
телно-квалификационна степен „Доктор“. 
Участва в научни разработки, има над 20 
публикации. През 2017 г. закупува едно-
етажна масивна сграда в с. Генерал Ин-
зово, общ. Тунджа, ремонтира я и  сменя 
предназначението и. През 02.03.2020 г., 
въвежда сградата в експлоатация като 
„Ветеринарна амбулатория“.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНО ФИНАНСИРАНЕ ПО МЯРКА 
6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“  
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТУНДЖА 

ЩЕ ИМА МОДЕРНА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ
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 С този  проект, -ЕТ „Д-р ВЕТ-МАНОЛ КА-
РАДАЕВ“ има намерение да оборудва с тех-
ника и инструменти Амбулаторията II ка-
тегория. Рентгеновият апарат, закупен по 
проекта ще е единственият от терито-
рията на МИГ, което е ИНОВАТИВЦИЯ по 
смисълът на условията за кандидатства-
не. Чрез този проект ще се въведе ползва-
нето на ИНОВАТИВНИ методи и подходи на 
диагностика и лечение на животните,като 
по този начин д-р Манол Карадаев ще при-
ложи научната си работа в практиката. 
Чрез този проект ще може да се направят  
проучвания, анализи и извеждане на ста-
тистически данни, чрез експериментално 
съпоставяне на ефективността на различ-
ни утвърдени методи и лекарствени сред-
ства при диагностиката и лечението на 
животните, с цел популяризирането им в 
научна среда и налагането на по-ефектив-
ните методи и лекарствени средства във 
ветеринарно-медицинската практика, кое-

то също е ИНОВАЦИЯ на територията на 
МИГ. В процеса на изпълнение на проекта 
ще бъдат разкрити две работни места. 
Устойчивостта на проекта ще се гаран-
тира от високото качество на услугите, 
гарантирано от професионализма, висо-
ката степен на образование, научно-екс-
перименталната работа на кандидата и 
ежедневния контрол над работата на пер-
сонала. 

Доставка на технологично оборудва-
не за ветеринарна амбулатория-втора 
категория  ще бъде изпълнена чрез за-
купуване и пускане в употреба и експло-
атация на: 1. медицинско оборудване за 
ветеринарна Амбулатория; 2. медицински 
инструменти за ветеринарна Амбулато-
рия. Посочените материални активи ще 
бъдат използвани за предоставяне на 
ветеринарно-медицински услуги както в 
Амбулаторията, така и на терен - във 
фермите на животновъдите.
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Проект „ПОСОКИ – Взаимодействия в 
училищната общност за пълноценно инте-
гриране, равен достъп до качествено обра-
зование и успешна бъдеща реализация на 
ученици от малките населени места“, Ад-
министративен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Опе-
ративна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ с регистрационен 
номер BG05M2OP001-3.014-0004-C01

Бенефициент:  ОУ „Свети Свети Кирил 
и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. 
Ямбол

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 литературата.

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

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

Кратко 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 кни-
га)? – Щастие и уважение към госпожа-

ДОБРИ ПРАКТИКИ
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та, която винаги ми дава да чета. Рад-
вам 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 стих-
чета? – 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 – кла-
сен ръководител и начален  учител на 
Мима Илиева:

„Мима е живо и усмихнато дете. Вина-
ги засмяна и закачлива. Има специално от-
ношение към литературата. Вниква в съ-
държанието 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 компютър. Харесват й детски 
книжки – „Патиланско царство“, „Малкия 
принц“, „Приказки по телефона“, а в момен-
та 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 ин-
тегриране, равен достъп до качествено 
образование и успешна бъдеща реали-
зация на ученици от малките населени 
места“ в училище се оборудва „Реална и 
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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 непрекъс-
нато изявява желание да чете от елек-
тронна книга. Увлича и съучениците си в 
това да четат повече.“

Изготвил:
Марина Николова
Ръководител на проекта
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местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.

Екипът на МИГ – Тунджа ви  поздравява 
със светлите Коледни  и Новогодишни празници.

Честито  Рождество Христово с пожелания 
за много здраве, щастие, любов и усмивки. 

Много положителни емоции през 
новата 2022 година!


