
1 
Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 за 2021 година 

                                                                                                 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:                                                              
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА 

 
ДОКЛАД 

ОТ ВЪНШЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА ЗА 

ПЕРИОДА 2019-2020 ГОД. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МИГ ПО ЧЛ. 34, ПАРАГРАФ 3, БУКВА „Ж“ 

ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1303/2013 

2021 година 

 
 

 
                                                               

 

                                                              ДЕКЕМВРИ 2021 



2 
Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 за 2021 година 
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ВЪВЕДЕНИЕ

 

Един от най-резултатните инструменти за подпомагане развитието на селските райони 

в ЕС е подходът ЛИДЕР/ВОМР , който осигурява целенасочено разходване на 

публичните средства, съобразено с нуждите и спецификите на района и участието на 

местната общност при разработването и изпълнение на  стратегия за местно развитие, 

отговаряща на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства. 

Подход, който със сравнително малки финансови инвестиции може да окаже 

значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща 

отговорност за въвеждането им в практиката. 

В програмният период 2014-2020 год. МИГ-Тунджа прилага споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) № РД 50-

39/23.04.2018 г.  по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на Стратегии за 

Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г., и подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

Водено  от общностите местно развитие“. 

За първи път в  програмния период 2014-2020   МИГ-Тунджа изпълнява многофондова 

Стратегия за ВОМР.  Чрез изпълнението на Стратегията е планирано да бъде постигнат 

интегриран ефект на развитие на територията с комплексни възможности за 

финансиране на публичния, стопанския и нестопанския сектор. 

Стратегията за ВОМР на МИГ - Тунджа за периода 2018-2025 (с отчитане на сроковете 

по Регламент 2020/2220)  представлява средносрочен планов документ, съобразен с  

европейската и националната политика за развитие на селските райони. Тя е 

стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие на територията на МИГ-

Тунджа. 

Настоящият Доклад от външен мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на 

сдружение „Местна инициативна група – Тунджа” е изготвен в съответствие с 
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утвърдените методически указания за мониторинг и оценка, включени в Насоките за 

оценката на LEADER/ВОМР относно това как МИГ да извърши дейностите за оценка на 

местно равнище. Отчетени са и спецификите на подхода LEADER/ВОМР в контекста на 

оценката на качеството на живот и осигуряването на добавена стойност на територията 

на МИГ-Тунджа.  

Документът представя актуална, обективна и обобщена информация за основните 

дейности реализирани в подкрепа на местната общност, описва изпълнението и 

ангажиментите на МИГ-Тунджа и проследява цялостния напредък в изпълнението на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода от месец януари 

2021 година  до месец декември 2021 година.  

Докладът надгражда извършената оценка на СВОМР на МИГ-Тунджа за периода                   

2018-2019 год.  и за 2020 година, съответства на прилаганата система за мониторинг и 

оценка в изпълнение на задълженията на МИГ- Тунджа, заложени в раздел 8.4. от 

стратегическия документ и  ще допринесе за: 

- Подобряване на  ефективността, ефикасността, резултатите и въздействието на 

интервенциите по Стратегията за ВОМР; 

- Подобряване на  прилагането на Стратегията за ВОМР с оглед отчитането на 

местните потребности и гарантиране на  правилното прилагане на подхода ВОМР 

от МИГ Тунджа в района на нейното действие; 

- Идентифициране на основните моменти   осведомеността, свързани с  добавената 

стойност за територията на МИГ-Тунджа  от прилагането на Стратегията за 

ВОМР 

-  Извличане на поуки и добри практики и извършването на последващи оценки до 

края на периода на прилагане на настоящата Стратегия за ВОМР. 
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1. МЕТОДОЛОГИЯ

Мониторингът на СВОМР е важна част от управленския инструментариум при 

прилагането на СВОМР и се явява  част от цялостна  интегрирана система за оценка на 

изпълнението, създадена за целите на проследяване на напредъка по на изпълнението 

на Стратегията за ВОМР и оценката на въздействието върху развитието на територията 

на МИГ-Тунджа. 

Мониторингът на СВОМР е предназначен да осигури ефективно и ефикасно изпълнение 

на различните секторни и тематични политики за социално-икономическо развитие, 

които попадат в предметния обхват на СВОМР. Процесът на мониторинг изисква 

набирането на количествени и качествени данни за процеса по изпълнение на и/или 

следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява и анализира с 

първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими 

корективни действия при отчитане на несъответствие. 

 

За периода 2014—2020 г. са въведени нови правни изисквания във връзка с дейностите 

за мониторинг и оценка на равнището на Местни инициативни групи. Съгласно 

правната рамка описанието на механизма за мониторинг и оценка на стратегията за 

ВОМР е задължителна задача на всички МИГ. 

 

Механизмът за мониторинг на МИГ-Тунджа гарантира, че са налице всички данни и 

цялата информация, необходими за извършването на определените дейности за оценка. 

Това включва предоставянето на достъп до базата данни за операциите по ПРСР и 

Оперативните програми, събирането на допълнителна количествена и качествена 

информация за специфичните за МИГ индикатори. 

 

Методологията на мониторинга и оценката определя характеристиките на самото 

изследване като съвкупност от проблем, цел, обект, предмет, задачи на изследването, 

съвкупността от инструменти за реализиране и естествено накрая – основните изводи 

от оценката. 
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Целта е чрез научен подход и методи да се обоснове адекватна оценка на постигнатите 

резултати за периода на изпълнение и на тази основа да се планират (при 

необходимост) коригиращи действие в Стратегията, включително използване в 

последващата оценка и евентуално при подготовката на СВОМР за периода 2021 – 2027. 

Самата СВОМР е обект, а методологията и нейното изпълнение – предметът на 

оценката. Настоящата методология е основана на универсални постановки, предписани 

от Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от ЕК – Directorate- General for 

Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of 

LEADER/CLLD. Brussels. При подготовката на оценката са използвани също програмни 

документи на МИГ-Тунджа, на други МИГ и публикации на водещи експерти по темата. 

Отчетени са и спецификите на подхода LEADER/ВОМР в контекста на оценката на 

качеството на живот и осигуряването на добавена стойност на територията на МИГ-

Тунджа. 

 

 
1.1 Обхват  

 
 Времеви обхват 

Докладът за мониторинг и оценка на СВОМР-Тунджа прави преглед и анализ на 

изпълнението в рамките на четвъртата година от началото на прилагането на 

Стратегията за ВОМР, обхващайки периода от януари до декември 2021 год.  

 

 Териториален обхват 

В териториален обхват документа включва изпълнението на стратегията върху 

целевата територия (селския район) на МИГ-Тунджа, съвпадаща изцяло с площта и 

административните границите на община „Тунджа“. На територията на МИГ-Тунджа се 

намират 44 населени места, всички със статут на села.       
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                                         Фиг.1 Карта на територията на МИГ-Тунджа  

 Секторен обхват 

В секторен план са обхванати публичния, стопанския и нестопанския сектор в 

различните им организационни форми на проявление и отношение към процеса на 

прилагане на Стратегията за ВОМР – кандидати с проекти, бенефициенти, участници в  

консултации и различни публични прояви на МИГ. 

1.2.Нива на мониторинг и оценка  
 
Наблюдението и оценяването на напредъка по изпълнението на СВОМР  се извърши в 

съответствие със Системата  за мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ-Тунджа 

посредством рамка на изпълнението, описана в раздел 8.4 от Стратегията за ВОМР. 

СНЦ „МИГ – Тунджа” чрез своите органи за управление, осъществява процес на 

наблюдение и оценка, чиято основна задача е контрол на качеството на изпълнението 

на СВОМР като се осигурява информация за финансовите параметри и резултатите от 

прилагането на СВОМР с оглед отчитането на нейното изпълнение от една страна и 

взимането на решения по отношение дейността на МИГ и потенциалната необходимост 

от актуализация, от друга. Наблюдението е свързано със систематичното и постоянно 

събиране, анализ и използване на информация за целите на управлението на СВОМР  и 
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вземането на решения относно конкретни процеси или интервенции. При 

изпълнението  на СВОМР се осъществява мониторинг на трие  нива: 

Фиг.2  Нива на мониторинг на СВОМР на МИГ-Тунджа 

                     
  
1.3. Цели и методи  
Основни цели: 
 Отчитане на напредъка в прилагането на СВОМР, чрез наблюдението по 

заложените индикатори, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане 

на мерките и администриране на Стратегията; 

 Разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегията, вкл. 

определяне на степента на тяхното съответствие с поставените цели, приноса 

към постигането на целите, цялостно въздействие върху местната общност, 

устойчивост на постигнатото; 

 Оценяване на популяризирането на МИГ/ СВОМР и на добавената стойност; 

 Анализиране на  възникнали положителни и отрицателни тенденции и/или 

предизвикателства 

Съгласно описанието  в СВОМР на МИГ – Tунджа, оценката е независим външен процес, 

който се подчинява на принципите за безпристрастност, независимост, 

правдоподобност, прозрачност, полезност и участие на заинтересованите страни. 

Нейното планиране включва подбор на методи за събиране на данни, идентифициране 
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на източниците на данни, изготвяне на инструменти за събиране на данни, вземане на 

решение за обработване, анализиране и интерпретиране на данните, постигане на 

съгласие за отчитане и разпространение на резултатите. В тази връзка  в настоящия 

документ са идентифицирани методите, формулирани са въпросите за оценка и 

етапите на осъществяване на оценката. 

 
В рамките на реализираните дейности за извършване на външен мониторинг и оценка 

е използвана комбинация от различни методи за осигуряване на необходимата 

информация и качественото ѝ анализиране. Стремежът е да бъдат обхванати всички 

заинтересовани страни и да бъде проследено тяхното участие в процеса на прилагане 

на СВОМР. 

 

Методи Предназначение 

Мониторинг 

(наблюдение)   

Представлява систематично проследяване на дейността на 

МИГ както за подготовката и подбора на проекти, така и за 

популяризиране на подхода ВОМР .  

Наблюдението генерира количествени и качествени данни 

за оценката. Те са обратна информация за прилагането на 

мерките и на СВОМР, чрез която се формулират подходящи 

изводи и предложения. Целта е да се определят 

евентуалните необходими корективни действия при 

отчитане на несъответствие в СВОМР. 

 

Кабинетно 

(документално)  

проучване  

Изследване на документи и данни от различни вторични 

източници на информация 

Описание  Описват се факти, данни, резултати, изводи и препоръки 

Анализ на 

информацията  

Анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на СВОМР. 

Прилагат се експертен анализ, бенчмаркинг, срещи с 

представители на заинтересованите страни (анализирани в 

СВОМР). Стремежът е да бъдат обхванати всички 

заинтересовани страни и да бъде проследено тяхното 

участие в процеса на прилагане на СВОМР. 

Интервю 

(неструктурирано) 

Верифициране на получените данни чрез другите методи. 

Провеждат се с интервюта с екипа, членове на УС, ОС и с 
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бенефициенти. 

Стремежът е да бъдат обхванати всички заинтересовани 

страни и да бъде проследено тяхното участие в процеса на 

прилагане на СВОМР. 

Оценка  Оценява се степента на изпълнение на показателите 

(индикаторите) за изпълнение на мерките в стратегията за 

ВОМР, степента на постигане на заложените цели, 

ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други. 

 
1.4. Индикатори (показатели) 
 
Индикаторите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са 

били постигнати чрез мерките (количествено изражение на мерките, резултати, 

въздействие). Те трябва да бъдат конкретни, специфични съобразно интервенциите, 

измерими и достъпни/постижими по ефективен и ефикасен  начин. Индикаторите 

не могат винаги да бъдат попълнени с количествени статистически данни; има 

качествени показатели, които включват качествени/експертни оценки или 

логически предположения и заключения за постиженията и въздействието. 

 

Оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, които отчитат 

специфичния характер на подкрепата, целите на СВОМР, социално-икономическата 

ситуация на територията на МИГ.   Има няколко различни равнища на индикатори: 

Предвидено е при оценката на  СВОМР да се използват следните видове индикатори: 

 Индикатори за вложените ресурси (изходни), например: разходи по мерки, 

разходи за управление на СВОМР); 

 Индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): измерват пряко 

реализираните дейности по мерките, като например: брой организирани 

обучения, брой бенефициенти, получаващи инвестиционна подкрепа, общ обем 

на инвестициите и др.; 

 Индикатори за резултат: измерват преките последствия (ползи) след 

изпълнението на проектите и така се оценяват и самите мерки. Те осигуряват 

информация за промените в поведението, капацитета или резултатите на 

преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици 
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(например: предприети инвестиции, брой на земеделските производители, взели 

успешно участие в обучения). 

 Индикатори за въздействие: Те изразяват ползите от намесите (проектите и 

мерките) не само на равнище подпомагане на бенефициенти, но и по-високо, на 

ниво „общност“, „територия“ и т.н. Тези индикатори са свързани с по-широките                    

(общите) цели на оперативната програма (например: увеличаване на заетостта в 

територията, увеличена производителност на селскостопанския сектор , 

увеличен експортен потенциял  и др.). 

 

От особена важност е в процеса на оценка да се анализира приложимостта и 

полезността на всеки индикатор с оглед целите на оценката – анализ на напредъка 

спрямо заложените цели, както и реалистичността на определените целеви стойности 

в контекста на актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с 

момента на разработване на стратегията или дадени предпоставки да не са се 

осъществили. 

1.5. Въпроси за оценка 

Въпросите за оценка са основен инструмент за нейното извършване и установяване на  

връзката между заложените цели и постигнатите резултати, между индикаторите и 

степента на постигане на целите. Въпросите включват хоризонтални (за цялата 

стратегия) и специфични (по приоритети) въпроси за оценка, които следва да бъдат 

съгласувани с интервенционната рамка на стратегията и целите на стратегията, като се 

търси връзка и с показателите за оценка.  

Наред с основните въпроси, касаещи прилагането и добавената стойност на СВОМР, 

оценката ще разгледа и допълнителни специфични аспекти, определени от стратегията 

на МИГ- Тунджа , както следва: съответствие на планираната стратегия за ВОМР, 

ефикасност, ефективност, иновации, въздействие и устойчивост.  

Настоящата оценка е базирана на основните въпроси формулирани в раздел 8.4 от 

СВОМР на МИГ-Тунджа.  
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Въпроси 

1 До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки  

2 Доколко балансирано върви прилагането на мерките 

3 До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните 

приоритетни групи  бенефициенти 

4 До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за 

постигането на целите на СВОМР 

5 Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти 

6 Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията 

7 Какви мерки следва да бъдат предприети 

 
 
 
 

 

 

Чрез мониторинга и оценката се цели да се предостави на КВО на МИГ,  на УС , на екипа, 

както и на всички заинтересовани страни - ранна информация за напредъка - или 

липсата на напредък - по постигане на заложените цели, резултати и индикатори. 

Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението 

на поставените задачи, като по този начин се подобри прилагането на СВОМР и се 

улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на 

осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина 

на изпълнение на политиките.  
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1.6. Етапи на оценката  
 

Таблица 4. Етапи на оценката 

Етап Дейности 
Етап I. 

Подготвителен  

 Преглед на въпросите и индикаторите за оценка 

 Преглед на текущото състояние към момента на 

оценката. 

 Идентифициране на подходящите и актуални 

източници на данни и информация, релевантни към 

момента на оценката по отношение на: 

 отделните индикатори и въпросите за 

оценка;  

 идентифициране  на евентуални липси. 

 Определяне на методи за събиране на 

допълнителни данни според необходимостта и 

подготовка на съответните релевантни инструменти 

Етап II. Събиране, 

обработка и 

систематизиране 

на информация 

 Събиране на данните, вкл. чрез прегледи на отчети и 

документация на МИГ, официални източници на 

информация извън МИГ – когато е приложимо, 

проучвания на впечатленията и на нагласите на 

бенефициенти и местна общност – напр. фокус групи, 

анкети, интервюта и др., финансов анализ по бюджета на 

СВОМР. 

 Обработка и систематизиране на събраните данни 

Етап III. 

Заключителен  

 Анализ и интерпретиране на данните по отношение на 

напредъка в прилагането на СВОМР; 

 Анализ на индикаторите от гледна точка на релевантност 

и постижимост на целевите стойности в контекста на вече 

реализирания опит и напредък; 

 Установяване на напредъка по индикатори и 

формулиране отговори на зададените въпроси; 

 Формулиране на изводи и препоръки (за следващия етап 

на прилагане на СВОМР; 

 Изготвяне на доклад 



 

2. ОБША ИНФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СВОМР НА                               

МИГ-ТУНДЖА

2.1. Кратък профил  на  СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“ 

МИГ-Тунджа е учредена на 29.01.2010 година в рамките на реализацията на проект  

№ 431-2-03-30 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група  на територията на Община Тунджа, област 

Ямбол”, изпълняван от община „Тунджа” и финансиран по под-мярка 431-2 на 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) по договор № РД 50-235 / 

03.06.2009.   

МИГ-Тунджа  има  изграден капацитет за прилагане на СВОМР на база натрупания   

опит по отношение на изпълнението  Стратегия за местно развитие на територията 

на община „Тунджа 2011-2015 , финансирана по  Договор № РД 50-141 / 13.10.2011  

г. за предоставяне на  финансова помощ по „Прилагане на стратегии за местно 

развитие” и мярка „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”. Общо към 

Стратегията за местно развитие (СМР) на МИГ-Тунджа  за периода 2011-2015 година 

са договорени 61 проекта на стойност 3 034 373 лева, с което е договорен 98,37% 

общия бюджет на СМР за финансиране на проекти на територията на община 

Тунджа.  

От 2013 година МИГ-Тунджа е доставчик на социални услуги. По този начин МИГ-

Тунджа разширява влиянието си на територията и сред хората, опознавайки 

нуждите и влизайки в директен контакт с лица от уязвими групи, които се 

подкрепят от Стратегията за ВОМР  по ОПРЧР 2014-2020. 

МИГ –Тунджа има и богат опит и в изпълнението на други проекти и програми, вкл. 

траннснационнално и вътрешно териоториално сътрудничествот,  който опит се 

ползва и в процеса на прилагане на  многофондовата Стратегия за ВОМР.  

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-Тунджа е 

разработена в рамките на проект за подготвителни дейности № 19-19-1-01-34, 

изпълняван от МИГ-Тунджа и финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на 

Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) по договор № РД 50-210 / 
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07.12.2015, като в периода юли-август 2017 година окончателно е изготвен и 

Актуалният документ на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, отчитайки 

параметрите, насоките и указанията за условията на кандидатстване на 

Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и Управляващите органи на 

Оперативните програми по обявената процедура за одобрение на Стратегии за 

ВОМР. 

2.2.Характерни особености на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Тунджа  за периода 2018-2025год. 

Многофондовото финансиране на стратегии за местно развитие на местни 

инициативни групи чрез подхода Водено от общностите местно развитие се прилага 

за първи път в България. То дава реална възможност да бъдат планирани в 

оптимална степен дейности и мерки, съобразно местните потребности и 

специфики/ 

В програмният период 2014-2020 год. сдружение „Местна инициативна група – 

Тунджа“ прилага споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-39/23.04.2018 г. Изпълняваната стратегия 

съществено надгражда първата и то не само в размера на финансовия ресурс,  който 

е значително по-голям, а по обхвата на предвидените интервенции. СВОМР на МИГ-

Тунджа консолидира ресурси по 3 европейски фонда: 

 Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР); 

 Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); 

 Европейския социален фонд (ЕСФ). 

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 програми 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) -  1 365 659.63 лева; 

- от ОП „Иновации и конкурентоспособност” (ЕФРР) -  1 150 000.00 лева. 
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Източник: ИСУН 2020 

 

Разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки                        

Финансов план на Стратегията за ВОМР                                                                             
(съгласно сключено допълнително споразумение РД 50-39 от 10.12.2021) 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на стратегията 

лева % 

  Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

3 599 000,00  43,53 

4.1  Инвестиции в земеделски стопанства 800 000,00 9,68 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

400 000,00 4,84 

6.4.1 Инвестиции в  подкрепа за неземеделски 
дейности 

599 000,00 7,24 

7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура 

1 500 000,00 18,14 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура 

300 000,00 3,63 
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Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 
г., но са включени в Регламент (EC) № 
1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) 

   

   неприложимо    

  

Мерки, извън обхвата на мерките от 
Регламент (EC) № 1305/2013, но 
съответстващи на целите на регламента 
(финансирани от ЕЗФРСР) 

 133 000,00 1,61 

20 

Маркетинг, популяризиране и сертифициране 

на местното наследство,  изделия и храни на 

територията на МИГ-Тунджа 

133 000,00 1,61 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)  1 050 603.42 12,71 

н/п 
Подобряване на придозащитното състояние на 
видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода        
ВОМР 

 1 050 603.42 

( вкл. ДДС) 

12,71 

  Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)  970 000,00 11,73 

3.9 
Осигуряване на равен достъп до качествено 

образование в малките населени места 
 970 000,00 11,73 

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)  1 365 659,63 16,51 

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 

383 193,14 4,63 

2.2.3 

Активно приобщаване с оглед насърчаване на 

равните възможности, подобряване достъпа до 

социални услуги и здравни услуги и по-добра 

пригодност за заетост 

 982 466,49 11,88 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)  1 150 000,00 13,91 

 Инвестиционен приоритет2.2  1 150 000,00 13,91 

2.2.1 Подобряване на производствения капацитет в  
малките и средни предприятия (МСП) 

 1 150 000,00 13,91 

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

  неприложимо     

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 8 268 263.05 100 % 

  

 

1 091 666.00 лева е финансовата помощ, която МИГ-Тунджа получава по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите 

местно развитие”.       
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Чрез прилагане на подхода ВОМР, на основа  социално-икономически анализ и SWOT 

и STEP анализ, както и на основата на проучването на конкретните потребности на 

секторите и групите заинтересовани страни, идентифицирани на територията, в 

СВОМР, са формулирани основната стратегическа цел, приоритети и специфични 

цели.  Те отчитат европейските политики и са в съответствие с плановите и 

стратегически документи и политики на национално, регионално и местно ниво. 

Така, с възможностите на многофондовото финансиране, Стратегията допринася за 

осъществяването на тези политики. 

Концепцията на мониторинга и оценката се обуславят от структурата на СВОМР – 

Тунджа, която е многофондова стратегия. Тя включва мерки от ПРСР, мярка 20 от 

Регламент на ЕК No 1305/2013; мерки от ОП РЧР, една мярка от ОП ИК, мерки от ОП 

НОИР, както и една мярка от ОПОС. Чрез възможностите на многофондовото 

финансиране се създава успешна и устойчива визия, съобразена с местните нужди, 

потребности и специфики. Целта, приоритетите, специфичните цели и включените 

за тяхното постигане мерки, т.е. Стратегическата рамка на СВОМР на МИГ-Тунджа  е 

показана в таблицата по-долу. 

Чрез изпълнението на одобрената Стратегия на Местна инициативна група–Тунджа 

е планирано да бъде постигнат интегриран ефект на развитие на територията с 

комплексни възможности за финансиране на публичния, стопанския и нестопанския 

сектор. 

Стратегическа цел – Хармонично и балансирано развитие  на територията  на 

МИГ – Тунджа чрез силна местна икономика, формиране на качествена 

социална интегрирана жизнена среда и съхраняване 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 икономика 

Специфична цел 1.1 Повишаване  на конкурентоспособността и подобряване на 

пазарните позиции на земеделските стопанства чрез тяхната модернизация 

Специфична цел 1.2  Добавяне на стойност чрез обновяване на съществуващи и 

изграждане на нови мощности за преработка на първична земеделска продукция 

Специфична цел 1.3 Диверсификация на икономическите дейности на територията 

чрез подкрепа за създаване на нови и разширяване на съществуващи 
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микропредприятия 

Специфична цел 1.4 Повишаване на производителността и експортния потенциал 

на малките и средни предприятия от неземеделския сектор 

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 местното население чрез инвестиции в малки по мащаби инфраструктура 

Специфична цел 2.2 Съхраняване, популяризиране и икономизиране на мастното 

природно богатство, културно – историческо наследство, традиции и типични 

продукти 

Специфична цел 2.3 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и 

позициониране на база сравнителните предимства и специфичния териториален 

потенциал 

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 

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 равните възможности и по-добрата пригодност за 

заетост  

Специфична цел 3.3 Подкрепа за социално включване на деца и ученици от 

маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено 

образование 

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 НАТУРА 2000 чрез прилагането на мерки от Националната приоритетна 

рамка за действие (НПРД ) за НАТУРА 2000; 

 



 

Стратегическа цел на СВОМР:  
Хармонично и балансирано развитие на територията на МИГ-Тунджа чрез силна местна икономика, формиране на качествена социално интегрирана жизнена 

среда и съхраняване на местната идентичност 
ПРИОРИТЕТ 1   

Развитие на конкурентоспособна, иновативна  и опазваща околната среда икономика 

Специфична цел 1.1  

Повишаване на 

конкурентоспособността  и  

подобряване на пазарните позиции на 

земеделските стопанства чрез тяхната 

модернизация 

Мярка 4.1. ПРСР, ЕЗФРСР 

Резултати (индикатори): 

Стопанства, получили подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства: 

10   

Създадени работни места:  7 

 

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 ПРСР, ЕЗФРСР 

Резултати(индикатори): 

Подпомогнати предприятия  за 

инвестиции в преработка и търговия 

на селскостопански продукти   - 1 

Създадени работни места  - 1 

Специфична цел 1.3 

Диверсификация на икономическите 

дейности на територията чрез подкрепа 

за създаване на нови и разширяване на  

съществуващи микропредприятия   

Мярка 6.4.1 ПРСР, ЕЗФРСР 

Резултати(индикатори): 

Бенефициенти (стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

неселскостопански дейности - 10 

Създадени работни места –3 

 

 

Специфична цел 1.4  

Повишаване на производителността и 

експортния  потенциал  на малките  и  

средни предприятия от неземеделския 

сектор  

Мярка 2.2.1 ОПИК, ЕФРР 

Резултати(индикатори):  

Брой на предприятията, получаващи 

безвъзмездни средства -5 

Създадени работни места - 2 

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 

за живот  на  местното население чрез инвестиции в 

малка по мащаби инфраструктура 

 

Мярка 7.2 ПРСР, ЕЗФРСР 

Резултати (индикатори): 

Операции, получили подкрепа – 4 броя 

Дял от населението, ползващо се  от подобрени 

услуги/инфраструктура-30% 

Създадени работни места –  1 брой 

 

 

Специфична цел 2.2  

Съхраняване, популяризиране и икономизиране на 

местното природно богатство, културно-

историческо наследство, традиции и типични 

продукти.     

Мярка  7.5. ПРСР,  ЕЗФРСР 

Резултати (индикатори): 

Операции, получили подкрепа – 2 броя 

Дял от населението ползващи се от подобрени 

услуги/инфраструктура-15% 

Създадени работни места – 1 броя 

Специфична цел 2.3  

Развитие на териториална идентичност, маркетинг и 

позициониране на база на сравнителните предимства и 

специфичния териториален потенциал  

Мярка 20 ЕЗФРСР 

Резултати (индикатори): 

Подпомогнати дейности за маркетинг, популяризиране 

и сертифициране -   10  бр. 

Създадена регионална марка  - 1 бр. 

Сертифицирани  обекти, лица -  12 бр 

 

 

 

 

 

 

 



22 
Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 за 2021 година 

ПРИОРИТЕТ 3  
Насърчаване на социалното приобщаване  и намаляване на бедността  

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 ОП РЧР, ЕСФ 

Резултати(индикатори): 

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., започнали 

работа, вкл. като самонаети, при напускане на 

операцията-5 

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско 

образование (под средното - ISCED 3), започнали 

работа, вкл. като самонаети, при напускане на 

операцията-5 

 

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 равните възможности и 
по-добрата пригодност за заетост 
Мярка 2.2.3 ОПРЧР, ЕСФ 
Резултати (индикатори): 
Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и 
здравни услуги-25 
Участници с увреждания над 18 години, получаващи 
услуги -15 
Неактивни безработни, започнали да търсят работа 
или имат работа – 15 
Участници с увреждания над 18 г, започнали да 
търсят работа или имат такава -5 
Участници на възраст над 54 години, започнали 
работа, вкл. като самонаети, при напускане на 
операцията- 

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, ОП НОИР, ЕСФ 

Резултати (индикатори): 
Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани 
общности (вкл.роми), участващи в мерки за 
образователна интеграция и реинтеграция - 85 

Брой деца, ученици и младежи от етнически 
малцинства (вкл.роми), интегрирани в 
образователната система -25 

 

ПРИОРИТЕТ 4 

Опазване на биоразнообразието в местата от  екологична мрежа НАТУРА 2000 

Специфична цел 4.1 

Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000  чрез прилагането на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) 

за НАТУРА 2000 

Мярка  „ПОДОБРЯВАНЕ  НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР 

Резултати:  

Площ на  местообитания по видове, постигане с цел на по-добра степен на съхраненост-8961 хектара; обхванати 12 вида 



 

 

3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО БРОЙ НА СЪЗДАДЕНИ РАБОТНИ МЕСТА 

 От началото на изпълнение на Стратегията за ВОМР МИГ -Тунджа е осъществила общо 

15 (петнадесет) приема на проектни предложения по 10 (десет) от общо 11 (единадесет) 

мерки по всички програми. Първи  прием по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски 

стопанства”   по ПРСР 2014-2020 предстои да бъде реализиран  през 2022 година. 

В периода на настоящия  мониторингов доклад  са реализирани два приема по 2 

(две) процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Стратегията за ВОМР. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИЕМИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.432 МИГ – Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”    с период на прием от  

31.03.2021  до  17 ч.  на 30.05.2021 година и бюджет на БФП 125 027,50 лева 

Съгласно първоначалната обява срокът за прием е определен до 30.04.2021 г,17 ч.                     

Три дни преди изтичане на крайният срок за прием в ИСУН 2020   няма постъпили 

проектни предложения. На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. 5, т.2 от 

Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на 

детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-

2020 г. и на основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22 от 14.12.2015 г., е предложено от 

изпълнителния директор срока за прием по процедура BG06RDNP001-19.432 да бъде 

удължен с 30 календарни дни  до  30.05.2021 година, 17.00 часа. Предложението е 

одобрено от УС на МИГ-Тунджа с решение по протокол  от заседание на УС на на 

28.04.2021година. 

В периода на удължения срок  на прием е получено едно  проектно предложение: 

 Проектно предложение BG06RDNP001-19.432-0003 от 30.05.2021 г с 

наименование „Закупуване на оборудване за печене на ядки и СМР на обект 

„Пристройка към съществуваща сграда-разширение за печене и пакетиране на 

ядки, разположен в УПИ I -155 кв.19 по ПУП на село Хаджи Димитрово, община 



 

Тунджа, област Ямболс наименование „Закупуване на оборудване за печене на 

ядки в с. Хаджи Димитрово, общ. Тунджа, област Ямбол”, с кандидат ЕТ „Ремис-

Румен Райнов“ ЕООД = 

С решение на УС на МИГ –Тунджа по протокол от  проведено заседание на 01.06.2021 г 

№ УС- 2021-09/ 01.06.2021 г.  е прекратен   приема  по  втори краен срок  по  

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.432 МИГ - Тунджа – 

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа» и е 

отмено  решение по протокол № УС- 2021-08/ 31.05.2021 г. за определяне състава на 

Комисия за подбор на проектни предложения (КППП)” по процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-19.432 МИГ-Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – втори прием от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа.  Взето е решение за 

обяваване на нова процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2.  Мярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа. 

Изтъкнати са следните мотиви за решението: 

В хода на прегледа на документацията на процедурата, извършена преди 

предприемането на действия по активиране на оценителна сесия е констатирано , че 

при актуализиране на Условията за кандидатстване по процедурата във връзка с 

удължаване на крайния  срок за прием до 30 май 2021 година е допусната очевидна 

фактическа грешка, като в т.9.Минимален и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект  за максимален размер на общите допустими 

разходи за проект е посочена  стойност  250 055,00 лева (левовата равностойност на 127 

853,05 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро), вместо  коректната съгласно одобрената 

СВОМР  стойност  391 160,00 лева ( левовата равностойност на 200 000 евро по курс 

1,9558 лева за 1 евро). Посочено е също, че максималният размер на общите допустими 

разходи за един кандидат за проекти по тази мярка към Стратегията за ВОМР за 

периода на нейното прилагане не може да надвишава   левовата равностойност на    127 

853,05 евро при курс 1,9558 за едно евро. (250 055,00 лева), като коректната стойност 

съгласно одобрената СВОМР  е 200 000 евро при курс 1,9558 за едно евро ( 391 160,00 

лева). Допуснатата техническа грешка не може да бъде отстранена на този етап, тъй 



 

като приемът на проекти към момента на нейното откриване  е приключил и има 

постъпило проектно предложение, като кандидатът е прилагал публикуваните към 

момента  на кандидатстване Условия за кандидатстване по процедурата за удължен 

втори краен срок.   С оглед на тези констатации е налице неспазване на  изискване от 

Указания за прием на проекти ,подавани по стратегиите за Водено от общностите 

местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от местни 

инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал. 1 от Постановление 

№ 161 на Министерския съвет от 2016 г, одобрени със  Заповед № РД 09 – 828/04.09.18г. 

на Ръководителя на УО на ПРСР, а именно: „При разработване на Условията за 

кандидатстване на включените в стратегиите мерки, в това число допустимите 

получатели, дейности и разходи, задължително трябва да са съобразени с одобрените в 

СВОМР“ и „Не е допустимо да се въвеждат ограничения или да се разширява обхвата на 

мярката спрямо одобрения в СВОМР“. Освен това  в тази си част ( т.9)   на УК е налице и 

разминаване с УК по първи краен срок и по втори краен срок, преди удължаването му. 

Това поставя потенциалните кандидати след удължаването на втори краен срок в 

неравностойно  положение, с което не е спазено изискването чл. 29, ал.1, т.1 от ЗУСЕСИФ  

за съответствие на подбора на проектни предложения с принципа на равнопоставеност 

и недопускане на дискриминация. 

С оглед на гореизложеното, в хода на проверката процедурата по реда на чл.47  от ПМС 

161 от 4 юли 2016 година от страна на ДФЗ може да  бъде прието , че е налице 

съществено нарушение и процедурата да получи отказ за одобрение, с което ще бъдат 

засегнати както интересите на МИГ (непризнаване на  разходи за изплатени 

възваграждения на членовете на КППП), така и интересите на бенефициента. Същият 

може да е започнал изпълнението на проекта, тъй като съгласно УК дейностите по 

проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане 

и след посещения на място от МИГ, в случаите на СМР, което посещение се извършва в 

хода на оценката от оценителната комисия, назначена от МИГ. С отхвърлянето на 

процедурата извършените дейности  и разходи няма как да бъдат заявени за одобрение 

пред ДФЗ, тъй като няма да е налице Администативен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 



 

Отчитайки това  УС да прекратява  приема  по  втори краен срок  по  процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.432 МИГ - Тунджа – Мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”,  отменя  решение по 

протокол № УС- 2021-08/ 31.05.2021 г. за определяне състава на Комисия за подбор на 

проектни предложения (КППП)” по  процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.432 МИГ-Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански  продукти” – втори прием  от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа,  приема  актуализиран  Индикативен график за 

прием на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа за 2021 година, който е 

предвиден нов прием по мярка 4.2 и е  приеме решение за обявяване на нова процедура 

за подбор на проектни предложения  по мярка Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа. 

Кандидатът ЕТ „РЕМИС-РУМЕН РАЙНОВ“ е своевременно уведомен с писмо от МИГ-

Тунджа. 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.533 МИГ – Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  с период на  прием 

29.07.2021-30.08.2021 година  и бюджет на БФП 125 027,50 лева. 

Получено е едно проектно предложение: 

 Проектно предложение BG06RDNP001-19.533-0001 с наименование „Закупуване 

на оборудване за печене на ядки в с. Хаджи Димитрово, общ. Тунджа, област 

Ямбол”, с кандидат ЕТ „Ремис-Румен Райнов“  “  на стойност 234 950,79 лева, като 

размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 117 475,40 лева,  а размерът  на 

съфинансирането 117 475,39 лева. 

 

МИГ-Тунджа е одобрила проектното предложения с размер на БФП  117 475,40 лева и 

към настоящия момент  същото е обект на оценка ото ДФЗ в рамките на проверката 

процедурата по реда на чл.47  от ПМС 161 от 4 юли 2016 година 

 



 

СКЛЮЧЕНИ  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА  АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

През 2021 година са сключени общо 11  административни договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР, както следва: 

ПРСР 2014-2020 год  

Общ брой сключени договори - 10 

 Процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа –мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“  

- Договор  BG06RDNP001-19.249-0006-С01/21.01.2021 г с  бенефициент Фондация  

„ВЕЛЕСА” за изпълнението  проект "Преустройство и реконструкция на съществуващи 

сгради от основно и допълващо застрояване за културен център "Къщата"  със  стойност 

на БФП   81 923,69 лева 

 Процедура BG06RDNP001-19 - 218 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, 

ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО ИЗДЕЛИЯ И 

ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА 

 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021 г. с бенефициент Община  

«Тунджа» за изпълнение на проект "Създаване, развитие и популяризиране на 

регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната 

идентичност" със стойност на БФП  29320,60 лева 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0002-C01/25.03.2021 г. с бенефициент Народно 

читалище «Светлина 1929» с . Роза  за изпълнение на проект "Приемственост, 

съхраняване и популяризиране на местната идентичност и нематериално културно 

наследство на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките 

населени места - мост между поколенията" със стойност на БФП  29 336,80 лева 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0003-C01/17.11.2021 г. с бенефициент Община 

«Тунджа» за изпълнение на проект "Подпомагане провеждането на местни празници, 

обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на 

народните читалища-потенциал за ревитализация на селските общности" със стойност 

на БФП  29 108,23 лева 



 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0004-C01/10.05.2021г. с бенефициент Община 

«Тунджа» за изпълнение на проект  "Творческа резиденция "Тунджа"- маркетинг и 

популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и 

традициите"  със стойност на БФП  29 300,00 лева 

 

 Процедура BG06RDNP001-19.424  МИГ – Тунджа – мярка 6.4.1. „Инвестицци в 

подкрепа на неземеделски дейности”  

 
- Договор  BG06RDNP001-19.424-0001-C01/2021г.. с бенефициент  ЕТ  Д-р ВЕТ – 

Манол Карадаев  за изпълнение на проект  Закупуване на технологично оборудване за 

“Ветеринарна амбулатория – втора категория ”  на стойност  133305.59 лева, като 

размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 99979.19 лева,  и  размерът  на 

съфинансирането 33326.40 лева.  

- Договор  BG06RDNP001-19.424-0002-C01/24.06.2021г.. с бенефициент  СИМПА 

АГРИ ЕООД  за изпълнение на проект  Подобряване на дейността на База за ремонт на 

селскостопанска техника „СИМПА АГРИ” ЕООД чрез закупуване на стелажно оборудване, 

машини и подемно- транспортно средство - газокар ”  на стойност  123 482.00 лева, като 

размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 92 611.50 лева,  и  размерът  на 

съфинансирането 30 870.50 лева.  

- Договор BG06RDNP001-19.424-0005-C01/18.11.2021г.. с бенефициент  СЪРВИС 

ПАРТНЪРС ЕООД  за изпълнение на проект  „Ремонт и закупуване на оборудване за 

смесен магазин в с. Чарган”   на стойност  27 315.84 лева, като размерът  на 

безвъзмездната финансова помощ е 20 486.87 лева,  и  размерът  на съфинансирането 6 

828.97 лева.  

- Договор BG06RDNP001-19.424-0007-C01/31.08.2021г.. с бенефициент  „Заира-ДТ” 

ЕООД  за изпълнение на проект  „ Закупуване на оборудване за цех за производство на 

продукти от велпапе”   на стойност  112 870,00 лева, като размерът  на безвъзмездната 

финансова помощ е 84 652,50 лева,  и  размерът  на съфинансирането 28 217,50 лева.  

 Процедура BG06RDNP001-19.432  МИГ- Тунджа - мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

- Договор  BG06RDNP001-19.432-0001-C01/2021г.. с бенефициент  "Заира-З.З" 

ЕООД  за изпълнение на проект  «Инвестиции в оборудване за производството на чипс и 

пелети ”  на стойност  250 000,00 лева, като размерът  на безвъзмездната финансова 

помощ е 125 000,00 лева,  и  размерът  на съфинансирането 125 000,00 лева.  



 

ОП  ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 

Общ брой сключени договори - 1 

 

  Процедура BG16M1OP002-3.018„Подобряване на природозащитното състояние 

на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ-

Тунджа” 

 

-    Договор  Д-34-9/04.03.2021 г. с  бенефициент Фондация "Екология, комуникации и 

общество" за изпълнението  проект одобряване на природозащитното състояние на 

видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ"  

със  стойност на БФП     1 040 147,60 лева  

 

Таблица 4. Планирани, договорирани и одобрени от МИГ-Тунджа финансови 

средства по проекти от началото на изпълнение на СВОМР до края на 2021 год. 

№ Програма/фонд   Одобрени  
средства от 
МИГ (БФП)  

Договорирани 
средства                
(БФП съгласно 
АДБФП) 

Планирани 
средства  
съгласно 
финансовия 
план на 
СВОМР 
(БФП)  

1 ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 1 968 668.49 1 417 073.92 3 599 000,00 

2 Мерки, извън обхвата на мерките 
от Регламент (EC) № 1305/2013, 
но съответстващи на целите на 
регламента (финансирани от 
ЕЗФРСР) 

132 867.80 117 065,70 133 000,00 

3 ОПОС (ЕФРР) 1 040 147,60 1 040 147,60  1 050 603.42 

4 ОПНОИР (ЕСФ) 958 869.13 958 869.13 970 000,00 
5 ОПРЧР (ЕСФ) 1 365 659.63  1 365 659.63 1 365 659,63 

6 ОПИК  (ЕФРР)  725 564.94 725 564.94  1 150 000,00 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  6 191 777,59       5 624 380,92   8 268 263,05 

Източник на информация: База данни МИГ-Тунджа  

    

ОТТЕГЛЕНИ  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА  ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Проектно предложение BG06RDNP001-19.432-0002  с наименование „Модернизиране на 

предприятие за производство на комбинирани фуражи в общ. Тунджа, чрез инвестиции 



 

в линия за гранулиране“ с кандидат „ЗОО ИНВЕСТ 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. Проектното предложение е подадено, оценено и класирано от МИГ-

Тунджа в рамките на процедура процедура № BG06RDNP001-19.432 МИГ – Тунджа – 

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.                          

Към момента на оттеглянето е в процес на оценка от ДФЗ. 

ПРЕКРАТЕНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА БФП.  

    Няма        

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТИТЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Таблица 5. Работни места 

Програма Мярка 

Брой работни места 

Забележка  

Планиран 
индикатор по 

СВОМР до  
2025 г. 

Планиран 
индикатор 

по одобрени 
от МИГ  

проекти 
2020г. и 

2021г 

Изпълнение 
2021 г.  
АДФП 

Програма за 
развитие на 
селските райони.   

7.5 „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа 
инфраструктура“ 

1 0 0 

  

7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 

1 4 0 

  

20„Маркетинг, 
популяризиране и 
сертифициране на местното 
наследство, изделия и храни 
на територията на МИГ-
Тунджа“ 

0 0 0 

  

6.4.1„Инвестицци в подкрепа 
на неземеделски дейности” 

4 7 0 
  

4.1 "Инвестиции в 
земеделски стопанства" 

8 0 0 
Предстоящ 
прием  през 
2022 г 

4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

1 3 2 
  



 

Оперативна 
програма 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

2.2.3 „Активно приобщаване 
с оглед насърчаване на 
равните възможности, 
подобряване достъпа до 
социални  и здравни услуги 
и  по-добра пригодност за 
заетост“ 

8 81 70 

Сключени 
ТД и ГД в 
рамките на 
изпълнение 
на 
проектите. 

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” 

0 43 45 

Сключени 
ТД и ГД в 
рамките на 
изпълнение 
на 
проектите.  

Оперативна 
програма 
"Иновации и 
конкурентоспособ
ност" 

2.2.1 „МИГ Тунджа 
Подобряване на 
производствения капацитет 
в малките и средни 
предприятия (МСП).   

2 3 1 

  

Оперативна 
програма "Наука и 
образование за 
интелигентен 
растеж" 

3.9 „Осигуряване на равен 
достъп до качествено 
образование в малките 
населени места” 

0 7 24 

Сключени 
ТД и ГД в 
рамките на 
изпълнение 
на проекта  

Оперативна 
програма "Околна 
среда" 

„Подобряване на 
природозащитното 
състояние на видове в 
мрежата НАТУРА 2000 чрез 
подхода ВОМР в територията 
на МИГ-Тунджа” 

0 0 0 

 ОБЩ БРОЙ   23 148 142   

Източник на информация: База данни МИГ-Тунджа 

 

 

 

 

Таблица 6 Индикатори за цялостното прилагане 



 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

Индикатор Мерна 

единица 

Планирана 

стойност до  

2023  г. за ОП 

и 2025 г . с 

ПРСР 

Стойност  с 

натрупване  

според 

одобрените  

проекти от 

МИГ до 2021 г. 

Изпълнение – 

с натрупване 

съгласно 

сключени 

АДПФП към 

2021г. 

Изпълнение –  

с натрупване 

съгласно 

финални 

отчети по 

приключили  

АДПФП към 

2021г. 

Общо инвестиции 

(публични + частни) по 

мерките от СВОМР 

EUR 5 191 650 3 388 461,02 3 031 587,36 562 744,69  

Общо публични 

разходи по  мерките от 

СВОМР 

EUR 4 227 495 3 165 854,18 2 875 712,29 547 904,70 

Процент населението 

на територията на 

действие на МИГ, което 

се възползва от 

подобрените 

услуги/инфраструктур

а 

процент 32 72 62  

Брой работни места, 

разкрити в 

подпомогнатите 

проекти общо по ПРСР 

2014-2020 

Брой 16 15 13  

Брой на МСП, 

получаващи 

безвъзмездни средства  

Брой 5 8 7 1 

Брой бенефициенти 

(стопанства), 

получаващи подкрепа 

за инвестиции в 

неселскостопански 

дейности 

Брой 4 5 4  

Брой стопанства, 

получаващи подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски стопанства 

Брой 16 0 0  

Брой  подпомогнати  

дейности за  

маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на 

местното наследство,   

Брой 10 5 4  



 

Източник: База данни МИГ; ИСУН 2020 

 

 

  

 

изделия и храни 

Брой създадени 

регионални марки 

Брой 1 1 1  

Брой сертифицирани 

обекти,  лица 

Брой 12 12 12  

Деца, вкл. с 

увреждания, 

получаващи социални 

и здравни услуги 

Брой 25 35 25 5 

Участници с 

увреждания над 18 

години, получаващи 

услуги 

Брой 15 120 115 167 

Участници с 

увреждания над 18 г., 

които са започнали да 

търсят работа или 

имат работа, 

включително като 

самонаети 

Брой 5 5 5  

Брой деца, ученици и 

младежи от 

маргинализирани 

общности (вкл.роми), 

участващи в мерки за 

образователна 

интеграция и 

реинтеграция 

Брой 85 1141 1141  

Брой деца, ученици и 

младежи от етнически 

малцинства (вкл.роми), 

интегрирани в 

образователната 

система 

Брой 25 997 997  



 

4.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  НА  МЕРКИ И ПРОЕКТИ  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 год. 

МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

 

С изпълнението на мярка 4.1“Инвестиции в земеделски стопанства“ се цели: 

 Модернизиране на земеделските стопанства чрез преструктуриране и развитие 

на наличните  материални мощности в стопанствата и придобиването на нови 

активи; 

 Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства и 

повишаване на тяхната конкурентоспособност;  

 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани за извършване  

на колективни инвестиции ; 

 Опазване на компонентите на околната среда 

Мярката ще допринесе за постигането на Специфична цел 1.1.(СЦ 1.1) „Повишаване на 

конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на земеделските 

стопанства чрез тяхната модернизация” по приоритет І „Развитие на 

конкурентоспособна, иновативна и опазваща околната среда икономика”  от  

Стратегията за ВОМР на МИГ –Тунджа. 

Това е единствената мярка, по която МИГ-Тунджа все още не е обявявала и съответно не 

е реализирала приеми от началото на  СВОМР до края на периода на настоящия доклад. 

Предстои да бъде реализиран прием по мярката през 2022 год. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1  ОТ СВОМР  

Вид индикатор Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност – 

цел до 

2025 

Източник на    

информация 

Изходен 

Брой стопанства, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства 

Брой 16 Годишни доклади  

МИГ  

Общо инвестиции в евро 

(публични и частни)  

Евро 818 000 Годишни доклади  

МИГ  

Общо публични разходи в евро  Евро 409 000 Годишни доклади  

МИГ  

Резултат 
Брой създадени работни места  Брой 8 Годишни доклади             

МИГ;                           

 



 

МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ  

ПРОДУКТИ

 

През 2021 година МИГ е подготвила, обявила и реализирала два приема по мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”    

Процедура № BG06RDNP001-19.432 МИГ – Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”    с период на прием от  

31.03.2021  до  17 ч.  на 30.05.2021 година и бюджет на БФП 125 027,50 лева 

Съгласно първоначалната обява срокът за прием е определен до 30.04.2021 г,17 ч.                     

Три дни преди изтичане на крайният срок за прием в ИСУН 2020   няма постъпили 

проектни предложения. На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. 5, т.2 от 

Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на 

детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-

2020 г. и на основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22 от 14.12.2015 г., е предложено от 

изпълнителния директор срока за прием по процедура BG06RDNP001-19.432 да бъде 

удължен с 30 календарни дни  до  30.05.2021 година, 17.00 часа. Предложението е 

одобрено от УС на МИГ-Тунджа с решение по протокол  от заседание на УС на на 

28.04.2021година. 

В периода на удължения срок  на прием е получено едно  проектно предложение: 

 Проектно предложение BG06RDNP001-19.432-0003 от 30.05.2021 г с 

наименование „Закупуване на оборудване за печене на ядки и СМР на обект 

„Пристройка към съществуваща сграда-разширение за печене и пакетиране на 

ядки, разположен в УПИ I -155 кв.19 по ПУП на село Хаджи Димитрово, община 

Тунджа, област Ямболс наименование „Закупуване на оборудване за печене на 

ядки в с. Хаджи Димитрово, общ. Тунджа, област Ямбол”, с кандидат ЕТ „Ремис-

Румен Райнов“ ЕООД = 

С решение на УС на МИГ –Тунджа по протокол от  проведено заседание на 01.06.2021 г 

№ УС- 2021-09/ 01.06.2021 г.  е прекратен   приема  по  втори краен срок  по  процедура 

за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.432 МИГ - Тунджа – Мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за 



 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа» и е отмено  решение по 

протокол № УС- 2021-08/ 31.05.2021 г. за определяне състава на Комисия за подбор на 

проектни предложения (КППП)” по процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.432 МИГ-Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” – втори прием от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа.  Взето е решение за обяваване на нова процедура 

за прием на проектни предложения по мярка 4.2.  Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа. 

Процедура № BG06RDNP001-19.533 МИГ – Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  с период на  прием 

29.07.2021-30.08.2021 година  и бюджет на БФП 125 027,50 лева. 

Получено е едно проектно предложение: 

 Проектно предложение BG06RDNP001-19.533-0001 с наименование „Закупуване 

на оборудване за печене на ядки в с. Хаджи Димитрово, общ. Тунджа, област 

Ямбол”, с кандидат ЕТ „Ремис-Румен Райнов“  “  на стойност 234 950,79 лева, като 

размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 117 475,40 лева,  а размерът  на 

съфинансирането 117 475,39 лева. 

МИГ-Тунджа е одобрила проектното предложения с размер на БФП  117 475,40 лева и 

към настоящия момент  същото е обект на оценка ото ДФЗ в рамките на проверката 

процедурата по реда на чл.47  от ПМС 161 от 4 юли 2016 година 

 

През 2021 годива е сключен  АДФП BG06RDNP001-19.432-0001-C01/2021г.. с 

бенефициент  "Заира-З.З" ЕООД  за изпълнение на проект  «Инвестиции в оборудване за 

производството на чипс и пелети ”  на стойност  250 000,00 лева, като размерът  на 

безвъзмездната финансова помощ е 125 000,00 лева,  и  размерът  на съфинансирането 

125 000,00 лева. Сключеният договор е по Процедура BG06RDNP001-19.432  МИГ- 

Тунджа - мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

През 2021 година  е оттеглено  подадено по мярка 4.2 от СВОМР   проектно предложение 

BG06RDNP001-19.432-0002  с наименование „Модернизиране на предприятие за 



 

производство на комбинирани фуражи в общ. Тунджа, чрез инвестиции в линия за 

гранулиране“ с кандидат „ЗОО ИНВЕСТ 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. 

Проектното предложение е подадено, оценено и класирано от МИГ-Тунджа в рамките на 

процедура процедура № BG06RDNP001-19.432 МИГ – Тунджа – Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.    Към момента на оттеглянето е 

в процес на оценка от ДФЗ. 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Инвестиции в оборудване 

за производството на чипс и пелети ” 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой създадени работни места Брой 0.00 2.00 0.00 

2. Брой предприятия, получаващи подкрепа за 

инвестиции в преработка и търговия на 

селскостопански продукти 

Брой 0.00 1.00 0.00 

3. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 127 822.97 0.00 

4. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 63 911.49

  

0.00 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Планира

на 

стойност

- цел до 

2025г 

Постигната 

стойност до 

2021г 

(одобрени 

ПП от МИГ). 

Изпълнен

ие на база 

сключени 

АДФП към 

2021г 

Изпълнен

ние след 

приключе

ни  АДФП  

Изходен 

Брой предприятия, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в преработка 

и търговия на 

селскостопански 

продукти 

Брой 1 1 1,00   

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 200 000 127 822.97 127 822.97   

Общо публични разходи в 

евро 

Евро 100 000 63 911.49 0,00  

Резултат 
Брой създадени работни 

места 

Брой 1 2,00 2,00  



 

МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

Общ брой договори 4 

Обща стойност БФП 297 730.07 лв. 

Обща стойност 396 973.44 лв 

Общ брой бенефициенти 4 

 

По  реализираните два приема по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ по Процедура BG005M2OP001-19.424 - МИГ-Тунджа–Мярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2021 година са сключени договори и се изпълняват 

проектни предложения, както следва:  

- Договор  BG06RDNP001-19.424-0001-C01/2021г.. с бенефициент  ЕТ  Д-р ВЕТ – 

Манол Карадаев  за изпълнение на проект  «Закупуване на технологично оборудване за 

“Ветеринарна амбулатория – втора категория ”  на стойност  133305.59 лева, като 

размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 99 979.19 лева,  и  размерът  на 

съфинансирането 33326.40 лева.  

- Договор  BG06RDNP001-19.424-0002-C01/24.06.2021г.. с бенефициент  СИМПА 

АГРИ ЕООД  за изпълнение на проект  Подобряване на дейността на База за ремонт на 

селскостопанска техника „СИМПА АГРИ” ЕООД чрез закупуване на стелажно оборудване, 

машини и подемно- транспортно средство - газокар ”  на стойност  123 482.00 лева, като 

размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 92 611.50 лева,  и  размерът  на 

съфинансирането 30 870.50 лева.  

- Договор BG06RDNP001-19.424-0005-C01/18.11.2021г.. с бенефициент  СЪРВИС 

ПАРТНЪРС ЕООД  за изпълнение на проект  „Ремонт и закупуване на оборудване за 

смесен магазин в с. Чарган”   на стойност  27 315.84 лева, като размерът  на 

безвъзмездната финансова помощ е 20 486.87 лева,  и  размерът  на съфинансирането 6 

828.97 лева.  

      - Договор BG06RDNP001-19.424-0007-C01/31.08.2021г.. с бенефициент  „Заира-ДТ” 

ЕООД  за изпълнение на проект  „ Закупуване на оборудване за цех за производство на 

продукти от велпапе”   на стойност  112 870,00 лева, като размерът  на безвъзмездната 

финансова помощ е 84 652,50 лева,  и  размерът  на съфинансирането 28 217,50 лева 

 

Индикатори на изпълнение по проектите: 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Закупуване на оборудване за 
цех за производство на продукти от велпапе”    
Договор  BG06RDNP001-19.424-0007-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1 Брой бенефициенти (стопанства), получаващи 
подкрепа за инвестиции в неселскостопански 
дейности 

Брой 0.00 1.00 0.00 



 

2. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 43 282.80 0.00 

3. Брой създадени работни места Брой 0.00 2,00 0.00 

4. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 57 710.40

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „«Закупуване на 

технологично оборудване за “Ветеринарна 

амбулатория – втора категория ” 

Договор  BG06RDNP001-19.424-0001-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой създадени работни места Брой 0.00 2.00 0.00 

2. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 68 159.12 0.00 

3. Брой бенефициенти (стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в неселскостопански 

дейности 

Брой 0.00 1.00 0.00 

4. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 51 119.3  0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Ремонт и закупуване на 

оборудване за смесен магазин в с. Чарган ” 

Договор BG06RDNP001-19.424-0005-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой създадени работни места Брой 0.00 2.00 0.00 

2. Брой бенефициенти (стопанства), получаващи 
подкрепа за инвестиции в неселскостопански 
дейности 

Брой 0.00 1.00 0.00 

3. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 39 375.33 0.00 

4. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 29 531.49

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Подобряване на дейността 

на База за ремонт на селскостопанска техника на 

"СИМПА АГРИ" ЕООД чрез закупуване на стелажно 

оборудване, машини и подемно-транспортно средство 

– газокар.” 

Договор  BG06RDNP001-19.424-0002-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой създадени работни места Брой 0.00 1.00 0.00 



 

2. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 63 136.31 0.00 

3. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 47 352.23 0.00 

4. Брой бенефициенти (стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в неселскостопански 

дейности 

Брой 0.00 1.00 0.00 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Планирана 

стойност- 

цел до 2025 

Постигната 

стойност до 

2021 год. 

(одобрени 

ПП от МИГ). 

Изпълнение 

на база 

сключени 

АДФП към 

2021г 

Изпълненн

ие след 

приключе

ни  АДФП 

Изходен 

Брой бенефициенти 

(стопанства), 

получаващи 

подкрепа за 

инвестиции в 

неселскостопански 

дейности 

Брой 5 5 4  

Общо инвестиции в 

евро (публични + 

частни) 

Евро 408 000 229 635,06 202 972.41  

Общо публични 

разходи в евро 

Евро 306 000 172 225,95 152 229.30  

Резултат 
Брой създадени 

работни места 

Брой 4 7 7  

 

МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА “

 

В периода на настоящия доклад МИГ-Тунджа е сключила  следния  Административен  

договор за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 година: 



 

 Процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа –мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

В периода на настоящия доклад МИГ-Тунджа е сключила един Административен  

договори за финансиране на проекти по мярка  7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

от  Програмата за развитие на селските райони за периода  2014-2020 година: 

 Договор  BG06RDNP001-19.249-0006-С01/21.01.2021 г с  бенефициент Фондация 

„ВЕЛЕСА” за изпълнението  проект "Преустройство и реконструкция на 

съществуващи сгради от основно и допълващо застрояване за културен център 

"Къщата"  със  стойност на БФП   81 923,69 лева 

Общият  размер на одобрената субсидия от МИГ-Тунджа  по проектни предложения по 

тази мярка към 2021 година е в размер на 998 043,03 лева.  

Общият брой на изпълняваните АДБФП по мярката е както следва: 

Общ брой договори 5 

Обща стойност БФП 767 757.94 лв. 

Обща стойност 767 757.94 лв 

Общ брой бенефициенти 3 

 

Индикатори на изпълнение по проектите 

ИНДИКАТОРИ  по проект  "Реконструкция и ремонт на 
общинска образователна инфраструктура 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" 
Договор  BG06RDNP001-19.249-0002-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1  Брой операции, получаващи подкрепа за 
инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Брой 0.00 2.00 0.00 

2. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 91 002.22 0.00 



 

3. Дял от населението което се ползват от подобрени 

услуги /инфраструктура 

% 0.00 10.00 0.00 

4. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 91 002.22

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект "Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на ул. 

„Странджа" 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" 

Договор  BG06RDNP001-19.249-0001-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Брой 0.00 3.00 0.00 

2. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 76 070.37 0.00 

3.Дял от населението което се ползват от подобрени 

услуги /инфраструктура 

% 0.00 10.00 0.00 

4. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 76 070.37 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект Изграждане и реконструкция 

на спортна инфраструктура – Реконструкция 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" 

Договор BG06RDNP001-19.249-0005-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Дял от населението което се ползват от подобрени 
услуги /инфраструктура 

% 0.00 10.00 0.00 

2. Брой операции, получаващи подкрепа за 
инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Брой 0.00 2.00 0.00 

3. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 114 215.56 0.00 

4. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 114 215.56

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Преустройство и 

реконструкция на съществуващи сгради от основно и 

допълващо застрояване за Културен център "Къщата" 

Договор  BG06RDNP001-19.249-0006-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Дял от населението което се ползват от подобрени 

услуги /инфраструктура 

Брой 0.00 2.80 0.00 



 

2. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 41 887.56 0.00 

3. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 41 887.56 0.00 

4. Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Брой 0.00 1.00 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по „Изграждане на център за 

обществена подкрепа и закупуване на оборудване и 

обзавеждане"                                                                                             

Договор  BG06RDNP001-19.249-0007-C01 

Мерна 

единица 
Базова 

стойност 
Целева 

стойност 
Достигната 

стойност 

1. Дял от населението което се ползват от подобрени 

услуги /инфраструктура 

% 0.00 30.00 0.00 

2. Брой създадени работни места Брой 0.00 4.00 0.00 

3. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 70 394.41 0.00 

4. Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Брой 0.00 1.00 0.00 

 

 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 

Мерна единица Планирана 

стойност  

Постигната 

стойност до 

2021. 

(одобрени    

ПП  от МИГ). 

Изпълнение                                

( сключени 

АДБФП) 

Цел до 

2025г 

Изпълнен

ие след 

приключв

ане и 

одобрен 

финален 

отчет 

Изходен 

Брой операции, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по 

мащаби инфраструктура 

Брой 6 6 5  

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 766 000 510 291,43 392 554,42  

Общо публични разходи 

в евро 

Евро 766 000 510 291,43 392 554,42  

Резултат 

Дял на населението 

което  се ползват от 

подобрени 

услуги/инфраструктура 

%  32 62,80 62,80  

Брой създадени работни 

места 

Брой 1 4 4  

 



 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 7.2 . „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

от  Програмата за развитие на селските райони за периода  2014-2020 година, ще бъдат 

отчетени след приключване и финален отчет  изпълнявани АДБФП   

Общият размер на одобрената субсидия от МИГ-Тунджа  по проектни предложения 

по тази мярка към 20.12.2020 година е в размер на 998 043,03 лева. Одобрените  

безвъзмездни  финансови средства от ДЗФ  и БФП  по сключените АДБФП  са  в 

размер на  767 757.94 лева.   

 
 
МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 
ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

 
През 2021 година в ход е изпълнението административен договор BG06RDNP001-

19.162-0001-C01/2020 с бенефициент община Тунджа, проект „Изграждане на 

посетителски център - приложен учебен център за развитие и съхранение на местни 

традиции, обичаи и занаяти в село Генерал Инзово, община Тунджа” по процедура 

BG06RDNP001-19.162 МИГ-Тунджа – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.  Реално изплатените суми по 

договора /авансово плащане/ са в размер на 106 028 лева. 

Общ брой договори 1 

Обща стойност БФП 288 043.36лв. 

Обща стойност 288 043.36 лв. 

Общ брой бенефициенти 1 

 

Индикатори на изпълнение по проекта: 

ИНДИКАТОРИ  по проект " Изграждане на 
посетителски център - приложен учебен център за 
развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и 
занаяти в село Генерал Инзово, община Тунджа "    
Договор  BG06RDNP001-19.162-0001-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1  Брой операции, получаващи подкрепа за 
инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Брой 0.00 1.00 0.00 



 

2. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 147 276.49 0.00 

3. Дял от населението което се ползват от подобрени 

услуги /инфраструктура 

% 0.00 15.00 0.00 

4. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 147 276.49 0.00 

 

*Стойност след проведена процедура по ЗОП и сключен анекс към АДФП за БФП 226 585,91лв 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка  7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от  Програмата за 

развитие на селските райони за периода  2014-2020 година, ще бъдат отчетени след 

приключване на Договорa за БФП, подаването на финален отчет и одобрението му от 

ДФЗ. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 

Мерна 

единица 

Планира

на 

стойност 

– цел до 

2025 

Постигната 

стойност до 

2021г.. 

(одобрени    

ПП  от МИГ). 

Изпълнение                                

( сключени 

АДБФП)                   

Цел до 

2025г 

Изпълнение 

след 

приключва

не и 

одобрен 

финален 

отчет 

Изходен 

Брой операции, 

получаващи 

подкрепа за 

инвестиции в малка 

по мащаби 

инфраструктура 

Брой 2 1 1  

Общо инвестиции в 

евро (публични + 

частни) 

Евро 150 000 147 276,49 115 853,31*  

Общо публични 

разходи в евро 

Евро 150 000 147 276,49 11 5853,31*  

Резултат 

Дял от населението, 

което се ползват от 

подобрени 

услуги/инфраструкт

ура 

% 15 15 15,00  

Брой създадени 

работни места 

Брой 1 0 0,00  



 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

 

Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, 

изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа“ 

По процедура BG06RDNP001-19. 218 МИГ-ТУНДЖА – Мярка  20 „Маркетинг, 

популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на 

територията на МИГ-Тунджа“ е одобрила общо 5 проектни предложения с общ размер 

на БФП 132 867.73  лева  , както следва: 

 Проектно предложение с наименование „Създаване, развитие и популяризиране 

на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на 

местната идентичност" с кандидат община Тунджа и размер на   безвъзмездната 

финансова помощ 29 320,60 лева;  

 Проектно предложение с наименование „Приемственост, съхраняване и 

популяризиране на местната идентичност и нематериално културно наследство 

на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките населени 

места- мост между поколенията” с кандидат НЧ „Светлина -1929” с. Роза  и   

размер на  безвъзмездната финансова  помощ 29 336,80 лева;  

 Проектно предложение с наименование „Подпомагане провеждането на местни 

празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за 

дейността на народните читалища- потенциал за ревитализация на селските 

общности" с кандидат община „Тунджа” и размер  безвъзмездната финансова 

помощ 29 108,23 лева.  

 Проектно предложение с наименование „Творческа резиденция „ Тунджа - 

маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на 

изкуството, фолклора и традициите” с кандидат Община „Тунджа” и  размер на  

БФП 29 300,00 лева  

 Проектно предложение „Пресечна земя – живот и мистика по земите на община 

„Тунджа” с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Тунджански друми 2020”  и 

размер на  БФП 15 802,10 лева. 

 



 

През 2021 година по  Процедура BG06RDNP001-19 - 218 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 20 

„МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО 

ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА са сключени 4 административни 

договора за предоставяне безвъзмездна финансова помощ с обща стойност на БФП                   

117 065.63 лева, както следва :  

 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021 г. с бенефициент Община  

«Тунджа» за изпълнение на проект "Създаване, развитие и популяризиране на 

регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната 

идентичност" със стойност на БФП  29320,60 лева 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0002-C01/25.03.2021 г. с бенефициент Народно 

читалище «Светлина 1929» с . Роза  за изпълнение на проект "Приемственост, 

съхраняване и популяризиране на местната идентичност и нематериално културно 

наследство на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките 

населени места - мост между поколенията" със стойност на БФП  29 336,80 лева 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0003-C01/17.11.2021 г. с бенефициент Община 

«Тунджа» за изпълнение на проект "Подпомагане провеждането на местни празници, 

обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на 

народните читалища-потенциал за ревитализация на селските общности" със стойност 

на БФП  29 108,23 лева 

- Договор  BG06RDNP001-19.218-0004-C01/10.05.2021г. с бенефициент Община 

«Тунджа» за изпълнение на проект  "Творческа резиденция "Тунджа"- маркетинг и 

популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и 

традициите"  със стойност на БФП  29 300,00 лева 

 

Общ брой договори 4 

Обща стойност БФП 117 065.63лв. 

Обща стойност 117 065.63 лв. 

Общ брой бенефициенти 2 

 

 

Индикатори на изпълнение по проектите 



 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Приемственост, съхраняване 
и популяризиране на местната идентичност и 
нематериално културно наследство на територията на 
МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките 
населени места- мост между поколенията”    
Договор  BG06RDNP001-19.218-0002-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1 Брой подпомогнати дейности за маркетинг, 
популяризиране и сертифициране на местното 
наследство, изделия и храни 

Брой 0.00 1.00 0.00 

2. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 14 999.90

  

0.00 

3. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 14 999.90

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект «Подпомагане провеждането 

на местни празници, обичаи и традиции на 

територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на 

народните читалища- потенциал за ревитализация на 

селските общности ” 

Договор  BG06RDNP001-19.218-0003-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой подпомогнати дейности за маркетинг, 

популяризиране и сертифициране на местното 

наследство, изделия и храни 

Брой 0.00 1.00 0.00 

2. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 14 883.03 0.00 

3. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 14 883.03

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Създаване, развитие и 

популяризиране на регионална колективна марка на 

територията на МИГ-Тунджа, основана на местната 

идентичност” 

Договор BG06RDNP001-19.218-0001-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой подпомогнати дейности за маркетинг, 
популяризиране и сертифициране на местното 
наследство, изделия и храни 

Брой 0.00 1.00 0.00 

2. Брой сертифицирани обекти,лица Брой 0.00 12.00 0.00 

3. Брой създадени регионални марки Брой 0.00 1.00 0.00 

3. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 14 991.65 0.00 



 

4. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 14 991.65

  

0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Подобряване на дейността 

на База за ремонт на селскостопанска техника на 

"СИМПА АГРИ" ЕООД чрез закупуване на стелажно 

оборудване, машини и подемно-транспортно средство 

– газокар.” 

Договор  BG06RDNP001-19.424-0002-C01 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Брой създадени работни места Брой 0.00 1.00 0.00 

2. Общо инвестиции в евро (публични + частни) EUR 0.00 63 136.31 0.00 

3. Общо публични разходи в евро EUR 0.00 47 352.23 0.00 

4. Брой бенефициенти (стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в неселскостопански 

дейности 

Брой 0.00 1.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 20 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Планира

на 

стойност 

– цел до 

2025  

Постигнат

а стойност 

до 2021г.. 

(одобрени    

ПП  от 

МИГ). 

Изпълнение                                

( сключени 

АДБФП)                   

Цел до 

2025г 

Изпълнен

ие след 

приключв

ане и 

одобрен 

финален 

отчет 

Изходен 

Брой  подпомогнати  дейности 

за  маркетинг, популяризиране 

и сертифициране на местното 

наследство,  изделия и храни  

Брой 10 5 4  

Общо инвестиции в евро 
(публични + частни) 

Брой 75 000 67 934,22 59 855,62  

Общо публични разходи в евро Брой 67 000 67 934,22 59 855,62  

Резултат 

Брой създадени регионални 
марки 

Брой 1 1 1  

Брой сертифицирани обекти,  
лица 

Брой 12 12 12  

Брой създадени работни места Брой 1 0 0  



 

 ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  2014-2020 год. 

МЯРКА 2.2.1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ  МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

 

СВОМР на МИГ-Тунджа включва една мярка от ОПИК . Това е мярка 2.2.1. „Подобряване 

на производствения капацитет в  малките и средни предприятия (МСП)“.                                  

През 2021 година се изпълняват  3 (три) сключени договора за изпълнение на проекти 

по тази мярка: 

 Административен договор  предоставяне на БФП за изпълнение на проект 

“Подобряване на производствения капацитет в „ТЕМПО М” ООД, бенефициент 

„ТЕМПО М“ ООД. Стойност на проекта 273 025,27. лева. Стойност на БФП                     

245 722,74 лева. 

 Административен договор за предоставяне на БФП  за изпълнение на проект 

“Подобряване на производствения капацитет на МАТРАЦИ ХЕГРА ООД чрез 

закупуване на двуиглова прошивна машина с непрекъснато действие и рязане 

на прошития плат”, бенефициент „МАТРАЦИ ХЕГРА“ ООД. “. Стойност на 

проекта 290 245.00 лева. Стойност на БФП 261 220,50 лева. 

 Административен договор за предоставяне на БФП  за изпълнение на проект 

„Подобряване на производствения капацитет в предприятието на ЕТ „Ангел 

Костадинов –Василка Костадинова”, бенефициент ЕТ „Ангел Костадинов-

Василка Костадинова“. Стойност на проекта 242 913,00 лева. Стойност на БФП- 

218621,70 лева 

Общ брой договори 3 

Обща стойност БФП 725 564.94 лв. 

Обща стойност 806 183.27 лв 

Общ брой бенефициенти 3 

 

Индикатори на изпълнение по проектите: 

ИНДИКАТОРИ  по проект  “Подобряване на 

производствения капацитет в „ТЕМПО М” ООД, 

бенефициент „ТЕМПО М“ ООД. 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 



 

1. Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Брой 0.00 1.00 0.00 

2. Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Брой 0.00 1.00 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект  “ Подобряване на 

производствения капацитет на МАТРАЦИ ХЕГРА ООД 

чрез закупуване на двуиглова прошивна машина с 

непрекъснато действие и рязане на прошития плат с 

бенефициент МАТРАЦИ ХЕГРА ООД 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Брой 0.00 1.00 1.00 

2. Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Брой 0.00 1.00 1.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект  “ Подобряване на 

производствения капацитет в предприятието на ЕТ 

"Ангел Костадинов-Василка Костадинова", 

бенефициент на ЕТ "Ангел Костадинов-Василка 

Костадинова" 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Брой 0.00 1.00 0.00 

2. Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Брой 0.00 1.00 0.00 

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2.1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ  МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“ 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж“, Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет 

за растеж на МСП“, Тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 

възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“ от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 година 

№ ИНДИКАТОР Мерна 

единица 

Планирана 

стойност 

Постигната 

стойност до 

2021 

(одобрени 

ПП от МИГ 

Изпълнение 

1. Брой на предприятията, получаващи 

безвъзмездни средства 

Предприя

тия 

5 3 1,00 

2. Частни инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

EUR 65 000, 00 41 219,50 14 840,22 



 

 

Цялостното изпълнение на индикаторите за резултат на изпълнението на мярката, ще 

бъдат отчетени  приключване и финалното отчитане  на трите  Административни 

договори за предоставяне на  БФП, сключени между  УО на ОПИК ,МИГ-Тунджа  и 

бенефициентите по мярката.    

Планираните средства по мярката са в размер на 1 150 000.00 лева. Общата стойност на 

проектите със сключени договори е 806 183.27 лева, а общата стойност на БФП -                         

725 564.94 лева.  Размерът на частните инвестиции, допълващи подкрепата  съгласно 

подписаните договори с бенефициентите е  80 618.33лева. Размерът на реално 

изплатените средства за 2021 година по приключили и в процес на изпълнение проекти 

е  359 220,50 лева, което представлява 49,51% от договорените. 

 

Статус на проектите по процедурата 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност  

БФП Собствено 

съфинанс

иране от 

бенефици

ента 

Реално 

изплатен

и суми 

Статус на 

изпълнение 

на 

договора/                                               

заповедта за 

БФП 

ЕИК 204134486                           

ЕТ "Ангел 

Костадинов - 

Василка 

Костадинова" 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

предприятието на ЕТ 

"Ангел Костадинов-

Василка Костадинова" 

242 913.00 218 621.70 24 291.30 0,00 В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 



 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност  

БФП Собствено 

съфинанс

иране от 

бенефици

ента 

Реално 

изплатен

и суми 

Статус на 

изпълнение 

на 

договора/                                               

заповедта за 

БФП 

ЕИК 202688241                    

МАТРАЦИ ХЕГРА ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

МАТРАЦИ ХЕГРА ООД 

чрез закупуване на 

двуиглова прошивна 

машина с 

непрекъснато действие 

и рязане на прошития 

плат 

290 245.00 261 220.50 29 024.50 261 220.50 Приключен 

(към датата на 

приключване -

19.10.2021г) 

ЕИК 128521017                        

ТЕМПО М ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в "ТЕМПО 

М" ООД 

273 025.27

  

245 722.74 27 302.53 98 000.00 В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

 

 

 МЕРКИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  2014-2020 год. 

В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. през 2020 година 
МИГ-Тунджа е сключила 7 договора за изпълнение на проекти по двете мерки, 
включени в Стратегията за ВОМР. 

МЯРКА 1.1.1 „ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА И НЕАКТИВНИ ЛИЦА, 
ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ И ЛИЦА, ОТДАЛЕЧЕНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА ЧРЕЗ МЕСТНИ 
ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ“

 

По процедура BG05M9OP001-1.072  ”МИГ Тунджа – Достъп до заетост за 

търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от 

пазара на труда чрез местни инициативи за заетост” са сключени 2 (два) 

договора за предоставяне на БФП от Стратегията за ВОМР чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”:  



 

 BG05M9OP001-1.072-0001 бенефициент община Тунджа, по проект 

„Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда 

лица на територията на Община "Тунджа" на стойност 284 359,02 лева  

 BG05M9OP001-1.072-0002 бенефициент Сдружение "Читалища с бъдеще 

2012” за изпълнение на проект „Достъп до заетост за търсещите работа и 

неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на 

труда чрез местни инициативи за заетост” на стойност 98 834,12 лева. 

По 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” общата стойност на сключените договори е 383 193,14 

лева, като договорения ресурс е малко над 96 % от този, който е залегнал в 

първоначално одобрената  СВОМР. Общата стойност на реално изплатените суми 

по вече приключилите договори е 340 981,21, което е 88,98% от договорения 

ресурс. Това е 88,98% изпълнение спрямо планираните по мярката 383 191,14  

лева в актуализираната Стратегия за ВОМР след допълнително споразумение 

РД50-39/11.12.2019 

 

 

Статус на проектите по процедурата 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност  

БФП Собствено 

съфинанс

иране от 

бенефици

ента 

Реално 

изплатен

и суми 

Статус на 

изпълнение 

на 

договора/                                               

заповедта за 

БФП 

000970457 Община 

"Тунджа" 

Проект „Осигуряване 

на заетост чрез 

обучение на 

отдалечени от пазара 

на труда лица на 

територията на 

Община „Тунджа“ 

284 359.02 284359.02 0.00 269 526,40   Приключен                   

(към датата на 

приключване – 

01.11.2021г ) 



 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност  

БФП Собствено 

съфинанс

иране от 

бенефици

ента 

Реално 

изплатен

и суми 

Статус на 

изпълнение 

на 

договора/                                               

заповедта за 

БФП 

176278455 

СДРУЖЕНИЕ 

"ЧИТАЛИЩА С 

БЪДЕЩЕ 2012" 

"Читалища с бъдеще" - 

Достъп до заетост за 

търсещите работа и 

неактивните лица, 

трайно безработни и 

лица, отдалечени от 

пазара на труда чрез 

местни инициативи за 

заетост в малките 

населени места" 

98 834.12 98 834.12 0.00 71 454,81 Приключен                   

(към датата на 

приключване – 

01.11.2021г ) 



 

Извод: Всички заложени в проектното предложение и в АДБФП  индикатори са 
постигнати. 

 

ИНДИКАТОРИ  по проект "Читалища с бъдеще" - Достъп 

до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез 

местни инициативи за заетост в малките населени места" - 

приключил 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, 

вкл. като самонаети, при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 5.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект  „Осигуряване на заетост чрез 

обучение на отдалечени от пазара на труда лица на 

територията на Община „Тунджа” - приключил 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., извън 

образование и обучение 

Брой 0.00 10.00 10.00 

2. Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, 

вкл. като самонаети, при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 5.00 

3. Участници на възраст над 54 г., започнали работа, вкл. като 

самонаети, при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 5.00 

4. Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. Брой 0.00 10.00 10.00 

5. Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско 

образование (под средното ISCED 3), започнали работа 

включително като самонаети при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 5.00 

6. Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско 

образование (под средното - ISCED 3) 

Брой 0.00 10.00 10.00 

7. Безработни участници, вкл. продължително безработни, 

или неактивни участници, извън образование и обучение, над 

54 г. 

Брой 0.00 10.00 17.00 

8. Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили 

квалификация при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 5.00 

9. Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация 

при напускане на операцията 

Брой 5.00 5.00 1.00 

10. Неактивни и безработни участници от ромски произход на 

възраст от 30 до 54 години вкл. 

Брой 0.00 5.00 5.00 

11. Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско 

образование (под средното ISCED 3), придобили 

квалификация при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 5.00 

12. Неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с 

ниско образование (под средното - ISCED 3) 

Брой 0.00 10.00 10.00 



 

ИНДИКАТОРИ  по проект "Читалища с бъдеще" - Достъп 

до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез 

местни инициативи за заетост в малките населени места" - 

приключил 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

2. Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили 

квалификация при напускане на операцията 

Брой 0.00 5.00 4.00 

3. Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. Брой 0.00 10.00 9.00 

Извод:  Налице е неизпълнение при 2 от общо 3 индикатора. Индикатор 
„Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане 
на операцията“ е изпълнен на 80%, а индикатор „Безработни участници на възраст 
от 30 до 54 г. вкл.“ на 90% 

 

МЯРКА 2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА 
ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“  ОТ  СВОМР

 

 Процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед 
насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и 
здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост“ са  сключени 5 (пет) договора 
за предоставяне на БФП от Стратегията за ВОМР чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”: 

 BG05M9OP001-2.077-0001-C01, бенефициент община Тунджа за изпълнението 
на  проект "Социална платформа "Тунджа"-възможности за активно 
включване в малките населени места от селски тип" на стойност 360 227, 81 
лева ;  

 BG05M9OP001-2.077-0002-C01 с  бенефициент Народно читалище "Просвета-
1910"  за изпълнението на  проект "Заедно с децата и техните семейства-
Център за семейно консултиране и активно приобщаване" на стойност 
108156,72лева;  

 BG05M9OP001-2.077-0003-C01 с  бенефициент "НАДЕЖДА - Т 2017" ЕООД за 
изпълнението на  проект " Интегрирани услуги в домашна среда за местната 
общност на село Болярско"  на стойност 136 389,96 лева;  

 BG05M9OP001-2.077-0004-C01 с бенефициент Фондация "ЗА ЩАСТЛИВО 
ДЕТСТВО" за изпълнението на  проект "Подобряване достъпа до социални 
услуги и по-добра пригодност за заетост в община Тунджа" на стойност 177 
576,00 лева 

  BG05M9OP001-2.077-0005-C01 с бенефициент "ГАЙЧ" ЕООД за изпълнението 
на  проект "Споделени хоризонти" - подкрепа за пълнолетни и възрастни лица 
в риск и техните семейства в малките населени места от селски тип" на 
стойност 200 116,00 лева. 



 

По мярка 2.2.3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, 

подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост“ 

са договорирани  безвъзмездни финансови средства в размер на  982 466.49 лева. 

Наблюдава се активно участие на бенефициенти от различните сектори - публичен, 

стопански и нестопански. Община Тунджа – 2 проекта, НЧ – 1 проект, НПО – 2, Стопански 

сектор – 2. 

Общ брой договори 5 

Обща стойност БФП 982 466.49 лв. 

Обща стойност 982 466.49 лв. 

Общ брой бенефициенти 5 

 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност 

БФП Собствено 

съфинанси

ране от 

бенефицие

нта 

Реално 

изплатени 

суми 

Статус на 

изпълнение 

на договора/                                               

заповедта за 

БФП 

205738354 "ГАИЧ" 

ЕООД ( Еднолично 

дружество с 

ограничена 

отговорност) 

„Споделени 

хоризонти” – 

подкрепа за 

пълнолетни и 

възрастни лица в 

риск и техните 

семейства в малките 

населени места от 

селски тип" 

200 116.00 200 116.00 0.00 57 477.88 В изпълнение                                                                                          

(от дата на 

стартиране) 

204546109 

"НАДЕЖДА - Т 

2017" ЕООД 

ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ 

В ДОМАШНА СРЕДА ЗА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

НА СЕЛО БОЛЯРСКО 

136 389.96 136 389.96 0.00 136 389.96 Приключен 

(към дата на 

приключване 

01.12.2021) 

000962866 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ПРОСВЕТА - 1910" 

Заедно с децата и 

техните семейства- 

Център за семейно 

консултиране и 

активно 

приобщаване 

108 156.72 108 156.72 0.00 39 911.40 В изпълнение                   

(от дата на 

стартиране) 



 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност 

БФП Собствено 

съфинанси

ране от 

бенефицие

нта 

Реално 

изплатени 

суми 

Статус на 

изпълнение 

на договора/                                               

заповедта за 

БФП 

000970457 

ОБЩИНА ТУНДЖА 

„СОЦИАЛНА ПЛАТФОРМА 

„ТУНДЖА” – 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В 

МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА ОТ СЕЛСКИ ТИП” 

360 227.81 360 227.81 0.00 333 016.78 

 

Приключен 

(към дата на 

приключване 

01.12.2021)  

205481326 Фондация 

"ЗА ЩАСТЛИВО 

ДЕТСТВО" 

Подобряване на 

достъпа до социални 

услуги и по-добра 

пригодност за 

заетост в община 

Тунджа 

177 576.00 177 576.00 0.00 40 519.97 В изпълнение                   

(от дата на 

стартиране) 

 

 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Споделени хоризонти” – 

подкрепа за пълнолетни и възрастни лица в риск и 

техните семейства в малките населени места от селски 

тип" 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Хора с увреждания над 18 г. Брой 0.00 45.00 14.00 

2. Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги Брой 0.00 45.00 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В 

ДОМАШНА СРЕДА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СЕЛО 

БОЛЯРСКО“ - приключил 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Хора с увреждания над 18 г. Брой 0.00 20.00 26.00 

2. Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги Брой 0.00 20.00 26.00 

 

 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 



 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Споделени хоризонти” – 

подкрепа за пълнолетни и възрастни лица в риск и 

техните семейства в малките населени места от селски 

тип" 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Заедно с децата и техните 

семейства- Център за семейно консултиране и 

активно приобщаване” 

1. Деца, вкл. с увреждания. Брой 0.00 20.00 37.00 

2. Деца, вкл. с увреждания , получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 0.00 20.00 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „СОЦИАЛНА ПЛАТФОРМА 

„ТУНДЖА” – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В 

МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ СЕЛСКИ ТИП” -приключил 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, вкл. с увреждания , получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 0.00 5.00 6.00 

2. Хора с увреждания над 18 г Брой 0.00 50.00 141.00 

3. Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги Брой 0.00 50.00 141.00 

4. Деца, вкл. с увреждания Брой 0.00 25.00 29.00 

 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Подобряване на достъпа до 

социални услуги и по-добра пригодност за заетост в 

община Тунджа” 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, вкл. с увреждания Брой 0.00 10.00 23.00 

2. Деца, вкл. с увреждания , получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 0.00 5.00 8.00 

3. Хора с увреждания над 18 г.. Брой 0.00 5.00 8.00 

4. Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги Брой 0.00 5.00 1.00 

5. Неактивни или безработни участници Брой 0.00 10.00 23.00 

6. Участници с увреждания над 18г., които са започнали да 

търсят работа или имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 0.00 5.00 3.00 



 

Изводи по ОП РЧР : 

1. От общо  7 договора по  ОР РЧР през 2021 година са приключени 4.  

2. Реално изплатените през 2021година  суми по приключилите и в процес на 

изпълнение проекти възлизат на 948 297,20 лева, което представлява 69,44% 

от общо договорения размер на БФП по програмата – 1 365 659,63. 

3. По отношение на приключилите проекти изпълнението на индикаторите е 

както следва: 

- По проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на 

труда лица на територията на Община „Тунджа” с бенефициент община Тунджа 

всички заложени в проектното предложение и в АДБФП  индикатори са 

постигнати. 

- По проект „Читалища с бъдеще" - Достъп до заетост за търсещите работа и 

неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез 

местни инициативи за заетост в малките населени места" с бенефициент 

Сдружение „Читалища с бъдеще -2012“ налице е неизпълнение при 2 от общо 3 

индикатора. Индикатор „Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили 

квалификация при напускане на операцията“ е изпълнен на 80%, а индикатор 

„Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.“ на 90% 

- По проект „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СЕЛО 

БОЛЯРСКО“ всички заложени в проектното предложение и в АДБФП  индикатори са 

постигнати, като е налице преизпълнение 130% по двата заложени индикатора 

- По проект „СОЦИАЛНА ПЛАТФОРМА „ТУНДЖА” – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В 

МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ СЕЛСКИ ТИП“ всички заложени в проектното 

предложение и в АДБФП  индикатори са постигнати, като е налице 

преизпълнение  120% за индикатор „Деца, вкл. с увреждания , получаващи 

социални и здравни услуги“,  282% за индикатор „Хора с увреждания над 18 г“ и 

индикатор „Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги“ и 116% за 

индикатор „Деца, вкл. с увреждания“ 

 

 

 

 



 

Индикатори по мерките от  ОП РЧР, включени в СВОМР – по специфични 

цели  и допълнителни индикатори 

ОБЩИ  ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ  ПО МЯРКА 2.2.3„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“  ОТ  СВОМР 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: 

„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 

пригодност за заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година 
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 М Ж О  М Ж О   

СЦ1 Неактивни и 

безработни 

участници, които са 

започнали да търсят 

работа или имат 

работа, включително 

като самостоятелно 

заети лица, след 

осигурена грижа за 

дете 

Брой    0 Брой 2016    15 МИГ Годи

шно 

15.00 

СЦ1 Деца, вкл. с 

увреждания, 

получаващи 

социални и здравни 

услуги 

Брой    0 Брой 2016   25 МИГ Годи

шно 

6,00 

СЦ2 Участници с 

увреждания над 18 г., 

които са започнали 

да търсят работа или 

имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети 

Брой    0 Брой 2016   5 МИГ Годи

шно 

3,00 



 

лица 

СЦ2 Участници с 

увреждания над 18 

години, получаващи 

услуги 

     Брой 2016   15  Годи

шно 

168,00 

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО МЯРКА 2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД 

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА 

ЗАЕТОСТ“   ОТ  СВОМР 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно 

приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година 

ID Показател Мерна 

единица 

Фонд Целева  стойност 

(2023 г.) 

Източник на 

данни 

Честота 

на 

отчитан

ето 

Изпълнен

ие 

 М Ж О   

СЦ1 Неактивни или 

безработни участници 

Брой ЕСФ   15 МИГ Годишно 36,00 

СЦ1 Деца, вкл. с увреждания Брой ЕСФ   25 МИГ Годишно 89,00 

СЦ2 Хора с увреждания над 

18 г.  

Брой ЕСФ   5 МИГ Годишно 189,00 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА  2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“  ОТ  СВОМР 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно 

приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на данни Изпълнен

ие 

Общо инвестиции (публични + частни) EUR 510 000,00 МИГ- Годишни доклади 

за изпълнението на 

СВОМР 

502334.69 

Общо публични разходи  EUR 510 000,00 МИГ- Годишни доклади 

за изпълнението на 

СВОМР 

502334.69 

Брой работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти 

Брой 8 МИГ- Годишни доклади 

за изпълнението на 

СВОМР 

70 

Общи индикатори за  изпълнението на 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 от  СВОМР 

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до 

заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 

чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година 
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 М Ж О  М Ж О   

СЦ1 Участници на 

възраст от 30 до 54 

г. вкл., започнали 

работа, вкл. като 

самонаети, при 

напускане на 

операцията 

МИГ Брой   0 Брой 2016   5 МИГ Годи

шно 

10,00 

СЦ2 Участници на 

възраст от 30 до 54 

г. вкл, с ниско 

образование (под 

средното - ISCED 3), 

започнали работа, 

вкл. като 

самонаети, при 

напускане на 

операцията 

МИГ Брой   0 Брой 2016   5 МИГ Годи

шно 

5,00 

СЦ3 Участници на 

възраст над 54 

години, започнали 

работа, вкл. като 

самонаети, при 

напускане на 

операцията 

МИГ Брой   0 Брой 2016   5 МИГ Годи

шно 

5,00 

 

Текущото  изпълнение на индикаторите по отделните проекти /приключили и в процес 

на изпълнение/ е показано по-горе да съответните процедури. 

 

 



 

 ОПОС 2014-2020 

МЯРКА“ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ 

МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР“

 

По процедура     № BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние 

на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, 

финансирана от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа чрез Оперативна програма 

„Околна среда„ 2014-2020г. през 2021 година е сключен  Договор  Д-34-9/04.03.2021 г.     

(№ в ИСУН BG16M1OP002-3.018-0001-C01) с  бенефициент Фондация "Екология, 

комуникации и общество" за изпълнението  проект одобряване на природозащитното 

състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ"  

със  стойност на БФП   1 040 147,60 лева.  

Договорът е в процес на изпълнение, като реално изплатените суми по него като реално 

изплатениете суми  по него през 2021 година са в размер на  400 382,52, което е  38,49 % 

от договорираните.  

 Индикатори по мярка  „Подобряване на придозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР» 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на данни Изпълнение 

Площ на  

местообитания по 

видове, постигане с 

цел на по-добра 

степен на 

съхраненост 

хектар 8961,49 МИГ- Годишни доклади 

за изпълнението на 

СВОМР 

0,00 

Видове, за чието 

опазване се 

изпълняват 

дейности 

брой 12 МИГ- Годишни доклади 

за изпълнението на 

СВОМР 

10.00 

съгласно 

сключен 

АДБФП. 

 

Реалното изпълнение на индикаторите ще бъде проследено след приключването на 

договора. 

 

 



 

 ОП”НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 

 

В периода доклада  на в процес на изпълнение  са  5 договора за предоставяне на БФП от 

Стратегията за ВОМР чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж”.  

 Договор BG05M2OP001-3.014-0001-C01 с бенефициент Средно училище "Свети 

Паисий Хилендарски"  с. Скалица за изпълнението на проект "С надежда за 

бъдеще" на стойност 195 440, 56 лева. 

 Договор BG05M2OP001-3.014-0002-C01 с бенефициент Основно училище "Свети 

Свети Кирил и Методий" с. Веселиново за изпълнението на  проект "Училище в 

действие" на стойност 134 328,32 лева;   

 Договор BG05M2OP001-3.014-0003-C01 с бенефициент Община Тунджа за 

изпълнението на  проект "Пъстра палитра-иновации за приобщаване"  на 

стойност 389 975,54 лева; 

 Договор BG05M2OP001-3.014-0004-C01 с бенефициент Основно училище "Свети 

Свети Кирил и Методий" с. Дражево за изпълнението на  проект "ПОСОКИ-

Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен 

достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от 

малките населени места" на стойност 129 224,97 лева и 

 Договор BG05M2OP001-3.014-0005-C01 с бенефициент Обединено училище 

"Васил Левски" с. Тенево за изпълнението на проект „Ново бъдеще за 

традиционните професии в дигиталната ера. На фокус: Към нови професионални 

хоризонти чрез хуманитарен подход в интерактивна класна стая” на стойност   

109 899, 74 лева. 

 

 

Общ брой договори 

5 

Обща стойност БФП 958 869.13 лв. 

Обща стойност 958 869.13 лв. 

Общ брой бенефициенти 5 

 

 



 

Бенефициент Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност 

БФП Собствено 

съфинансир

ане от 

бенефицие

нта 

Реално 

изплатени 

суми 

Статус на 

изпълнение 

на договора/                                               

заповедта за 

БФП 

000970457 

ОБЩИНА ТУНДЖА 

Пъстра палитра- 

иновации за 

приобщаване 

389 975.54 389 975.54 0.00 135 742,06 В изпълнение                                                                                          

(от дата на 

стартиране) 

000962290 

ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ" 

Ново бъдеще за 

традиционните 

професии в 

дигиталната ера. На 

фокус: Към нови 

професионални 

хоризонти чрез 

хуманитарен подход 

в интерактивна 

класна стая 

109 899.74 109 899.74 0.00 21 979.95 

 

В изпълнение                   

(от дата на 

стартиране) 

000961611 

ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ 

СВЕТИ КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ"" 

" Училище в 

действие" 

134 328.32 134 328.32 0.00 91 636.29 В изпълнение                   

(от дата на 

стартиране) 

000961718 ОУ 

„Св.Св.Кирил и 

Методий“, с. 

Дражево 

"ПОСОКИ - 

Взаимодействия в 

училищната 

общност за 

пълноценно 

интегриране, равен 

достъп до 

качествено 

образование и 

успешна бъдеща 

реализация на 

ученици от малките 

населени места" 

129 224.97 129 224.97 0.00 90 208.25 

 

В изпълнение                   

(от дата на 

стартиране) 

000962204 СУ "СВ. 

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 

"С надежда за 

бъдеще" 

195 440.56 195 440.56 0.00 122 172.83 В изпълнение                     

 



 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Пъстра палитра- иновации 

за приобщаване” 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, ученици и младежи от маргинализирани 

общности (включително роми), участващи в мерки за 

образователна интеграция и реинтеграция 

Брой 0.00 586.00 248.00 

2. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства 

(включително роми), интегрирани в образователната 

система 

Брой 0.00 560.00 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Ново бъдеще за 

традиционните професии в дигиталната ера. На 

фокус: Към нови професионални хоризонти чрез 

хуманитарен подход в интерактивна класна стая” 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства 

(включително роми), интегрирани в образователната 

система 

Брой 0.00 130.00 0.00 

2. Деца, ученици и младежи от маргинализирани 

общности (включително роми), участващи в мерки за 

образователна интеграция и реинтеграция 

Брой 0.00 200.00 0.00 

ИНДИКАТОРИ  по проект „Училище в действие” Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства 

(включително роми), интегрирани в образователната 

система 

Брой 0.00 112.00 12.00 

2. Деца, ученици и младежи от маргинализирани 

общности (включително роми), участващи в мерки за 

образователна интеграция и реинтеграция 

Брой 0.00 150.00 122.00 

ИНДИКАТОРИ  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" 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства 

(включително роми), интегрирани в образователната 

система 

Брой 0.00 170.00 0.00 

2.Деца, ученици и младежи от маргинализирани 

общности (включително роми), участващи в мерки за 

образователна интеграция и реинтеграция 

Брой 0.00 170.00 156.00 

 

 



 

ИНДИКАТОРИ  по проект „С надежда за бъдеще” Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Достигната 

стойност 

1. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства 

(включително роми), интегрирани в образователната 

система 

Брой 0.00 25.00 1.00 

2. Деца, ученици и младежи от маргинализирани 

общности (включително роми), участващи в мерки за 

образователна интеграция и реинтеграция 

Брой 0.00 35.00 143.00 

 

 

Изводи: 

1. Общата стойност на  изпълняваните през 2021 година АДБФП  по ОП НОИР, е 

958 869, 13 лева за  96 % от финансовия ресурс заложен по тази мярка в СВОМР. 

2. Общата стойност на реално изплатените суми по изпълняваните АДБФП е                         

461 739,38 лева, което  представлява 48,15% от договорираните. 

3. Един от изпълняваните проекти -  „ПОСОКИ-Взаимодействия в училищната 

общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и 

успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места" с 

бенефициент ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“  с. Дражево, е идентифициран от УО на 

ОП НОИР като добра практика и е популязиран от програмата чрез специална 

рубрика по ТВ Европа. 

4. Проектите приключват през 2022 година и отчетените нива на изпълнение на  

индикаторите са междинни. 

 

 
 



 

Процесите за мониторинг и контрол на проектите, изпълнявани с финасиране по 

Стратегията за ВОМР са особено важни функции в процеса на прилагане на Стратегията. 

Чрез процедурите за мониторинг се установяват причините за отклоненията, генерира 

се информация, предназначена за оперативните и управляващите органи на МИГ-

Тунджа за предприемане на коригиращи мерки и предотвратяване на възможните  

рискове и заплахи. 

На този етап на оценка, те все още не са дали своето  цялостно отражение върху 

постигането на заложените цели и индикаторите за изпълнение на стратегията поради  

малкия брой приключили проекти. 

 

Система за оценка, прилагана от МИГ-Тунджа  съдържа информация за прогреса и 

изпълнението на проектите, финансирани в рамките на Стратегията за ВОМР.                                  

В съответствие с установената система за мониторинг, МИГ-Тунджа осъществява 

контрол  на изпълнението на проектите, чрез определяне със заповед на Председателя 

на УС на водещ експерт от екипа , който осъществява мониторинг във връзка с 

изпълнението на всеки конкретен проект. За извършения мониторинг експерта изготвя 

периодични мониторингови доклади. За целите на мониторинга МИГ изготвя и 

поддържа актуална компютъризирана база данни, в която са отразени постигането на 

базовите индикатори заложени в СВОМР. При реализирането на мониторинга  на 

конкретен проект  е възможно да възникнат пречки в процеса на неговата реализация. 

В тази връзка е необходимо да се прогнозират предварително рисковете  и  да се  

набелязват  стъпки  за  предотвратяването им. 

 

 



 

6.ОЦЕНКА НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР

 

ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен правилно, 

създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал, 

подобряване на управлението и засилване на резултатите и въздействията от 

изпълнението на програмата/стратегията в сравнение с изпълнението без метода 

LEADER.   

В процеса на прилагане на СВОМР на МИГ-Тунджа е постигната добавена стойност 

(укрепване на местния капацитет, нови за територията дейности, методи и/или 

подходи за овластяване на местната общност и др.,) и проактивна комуникация с 

многообразие от комуникационни канали, която се изразява в изпълнението на 

следните дейности и резултати: 

ВОМР подобрява социалния капитал и местното управление на територията на МИГ-

Тунджа, като предизвика промяна в поведението на ключови участници от 

заинтересованите страни и големи групи от населението. Промените в поведението са 

свързани с: 

 Промяна в модела на мислене и нагласите - чувство на принадлежност към 

територията, по- висока мотивация, оправдано самочувствие, които са 

необходими за формирането на определено поведение; 

 Развитие на способностите и капацитета на индивидуалните и колективните 

участници в процесите на развитие на територията и прилагането на 

Стратегията за ВОМР - доверие, реципрочност, сътрудничество и мрежи; 

 Появата на нови възможности - достъп до ресурси и социална подкрепа (умения, 

знания, съвети). 

Прилагането на принципите на ВОМР и изпълнението на Стратегията за ВОМР води до 

подобряване на местното управление, което се изразява в: 

 Разширяване социалната база на процесите на вземане на решения чрез включване 

на по-големи части от общностите и на повече заинтересовани страни при зачитане 



 

на социалното, географското, институционалното равенство и равновесието между 

половете; 

 Повишаване на способността и капацитета за споделено ръководство на 

територията на МИГ-Тунджа; 

 Развиване на капацитета за управление на средства от различни публични и частни 

източници (многофондова Стратегия за ВОМР); 

 Укрепване на капацитета за изграждане на партньорства и за сътрудничество в 

управлението на територията се прояви и под формата на засилване на резултатите, 

(т.е. видът и качеството на изпълняваните проекти следва да водят до различни 

резултати от онези, които се изпълняват или теоретично биха могли да бъдат 

изпълнени по различни други програми/мерки). Тези различия могат да се 

изразяват в нови организатори на проекти, в различни видове проекти, които 

възникват благодарение на по-ниския праг за получаване на достъп до 

финансиране, в проекти, които предоставят по-голяма и по- трайна подкрепа за 

местното население, тъй като отговарят по-добре на техните потребности и са 

вградени в местните структури, което придава по-голяма устойчивост на тях и на 

допълнителните ефекти, които могат да предизвикат.   

 Стратегията за Водено от общностите местно развитие е първата интегрирана 

концепция за комплексно въздействие върху развитието на територията и на 

местната общност чрез ресурсите на европейското финансиране по 3 фонда 

/ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ/ чрез пет програми /ПРСР, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, ОПОС/ и 

мащабното разширяване на спектъра на бенефициентите, като по този начин се 

дава реална възможност за реализирането на максимално голям обхват на 

дейности, подчинени на общи цели и приоритети. Консолидирането на 

възможности и на ресурси от различни източници за комплексно въздействие 

/многофондовия характер на стратегията/ е най-ефективният и ефикасен 

механизъм за развитието на територията и на местната общност. Този подход носи 

висока добавена стойност и трябва да бъде развиван и утвърждаван и в 

разработването и прилагането на следващи стратегически и планови документи. 

 Стратегията за ВОМР прави директно и непосредствено съпричастна местната 

общност, въвличайки я пряко в процесите на планиране и реализация, прилагайки 

богат набор от механизми за комуникация, информиране, публичност. Този 

хоризонтален модел на взаимодействие с общността е препоръчително да бъде 



 

използван широко и в процесите на мониторинг и на оценка на въздействието на 

Стратегията върху развитието на територията и на общността 

 Стратегията за ВОМР включва голям диапазон от мерки за финансиране, като по 

този начин практически овластява различни групи от местната общност /вкл. 

представители на институции, организации, бизнес и др./ в качеството на 

потенциални бенефициенти, осигурявайки им по този начин непосредствена 

възможност да участват не само в процеса на идентифициране на местните 

проблеми и потребности, но и във формулирането и прилагането на адекватни 

действия и конкретни решения за развитието на територията и на малките 

населени места от селски тип. Осигуряването на достъп до ресурси и до 

непосредствения процес на вземане на решения трябва да се развива и утвърждава 

като водещ принцип в общностната работа, в подходите за стратегическо 

планиране и решаване на местните проблеми и предизвикателства. СВОМР 

формира капацитет у местната общност, като я овластява чрез механизмите за 

пряко и непосредствено участие във формулирането на приоритетите и в процеса 

на вземане на решения, но и чрез многопосочните възможности за финансиране и 

включването на максимално широк спектър от потенциални бенефициенти. 

Разширяването на възможностите за финансиране и на потенциалните 

бенефициенти прави по – голяма част от местната общност пряко въвлечена в 

изпълнението на Стратегията и съпричастна към нея. В този смисъл като пример 

могат да бъдат посочени читалищата на територията на МИГ-Тунджа, които 

благодарение на реализацията на Стратегията за ВОМР  излизат от тясно 

културната дейност и от сферата на чистата художествена самодейност и се 

превръщат в пълноценни общностни центрове. С реализацията на СВОМР те 

развиват и капацитет в доставката на социални услуги, което носи висока добавена 

стойност за местната общност. 

 Стратегията за ВОМР отчита особеностите и даденостите на територията, като 

включва и нарочна мярка за промотиране на местни специфики. 

 

Многофондовият подход трябва да бъде насърчаван и в следващите стратегически 

и планови документи, тъй като притежава потенциала за генериране на висока 

добавена стойност за развитието на територията. 

 



 

 

 Оценка на добавената стойност, създадена посредством механизма за 

изпълнение и дейностите за популяризиране; 

В процеса на прилагане на СВОМР на МИГ-Тунджа е постигната добавена стойност 

(укрепване на местния капацитет, нови за  територията  дейности, методи и/или 

подходи за овластяване на местната общност и др.,) и проактивна комуникация с 

многообразие от комуникационни канали, които се изразява в изпълнението на 

следните дейности и резултати: 

Индикатор и по подмярка 19.4 2018  2019  2020  2021   Общо 

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 

24 12 6 8 50 

Брой на участниците в обучения 84 73 20 86 263 

Брой на участниците в 

семинари и информационни 

срещи 

93 86 107 0 286 

Брой проведени проучвания и 

анализи на територията 

1 1 1 1 4 

 



 

 


