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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ ХАРМАНЛИ

Десет години подкрепяме местната общност
Съдържанието на книжката включва информация за изпълнение
на стратегии за местно развитие за периодите 2007-2013г. и 2014-2020г.,
както и добри практики и нови възможности за местно развитие.
Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. за изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“,
Мярка 19 „ВОМР“. Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране: 2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране: 293 374,50 лв.
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“:
Стойност на проекта: 977 915,00 лв.
Европейско съфинансиране: 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране: 97 791,50 лв.
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I.

КАКВО Е МИГ /МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА/?

Местните инициативни групи в България са организации с нестопанска цел в обществена полза.
Включват в състава си представители от нестопанския сектор, от стопанския сектор и публичния
сектор.
МИГ изпълняваха подхода „ЛИДЕР“ в програмния период 2007-2013г. и бяха финансирани по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони.
Подходът „ЛИДЕР“ е иновативен и се изпълнява от Местните инициативни групи в старите страни
членки на Европейския съюз от 1991г.
Абревиатурата „Лидер“ означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони“. Седем
са характеристиките на подхода:
1.
Подход, основан на района. Създава се политика за развитие, основана на специфичното за
даден район местоположение, Основаният на района подход придобива все по-голяма популярност,
а „основните действащи лица“ на местно равнище осъзнават важната роля на местните ресурси за
постигането на устойчиво развитие.
2.
Подход „Отдолу-нагоре“. Подходът „отдолу нагоре“ означава, че местните действащи лица
участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани в
местната им област.
3.
Публично-частно партньорство: местните инициативни групи (МИГ). МИГ е организация на
обществени и частни участници, обединени в партньорство, чрез което се определя съвместна стратегия
и местен план за действие за развитието на района.
4.
Иновативност. Нови дейности за популяризиране на местните ресурси по нови начини; дейности
от интерес за местното развитие, които не са обхванати от други политики за развитие; дейности, които
предлагат нови решения за преодоляване на слабостите и проблемите в селските райони или дейности,
които създават нови продукти, процеси, форми на организация или нови пазари.
5.
Интегриран подход. Дейностите и проектите, включени в стратегиите за местно развитие са
свързани и съгласувани като едно цяло.
6.
Работа в мрежа. Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу - хау между местните
инициативни групи, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони,
независимо дали са директни бенефициенти. Мрежите са начин за споделяне на добрите практики,
за разпространяване на иновациите и надграждане върху уроци, получени от местното развитие на
селските райони.
7.
Сътрудничество. Сътрудничеството може да се развие в нещо повече от създаване на контакти.
Това включва Местна инициативна група, която предприема общ проект с друга група или с група,
използваща подобен подход в друг регион, държава - членка или дори в трета страна.
Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) надгражда подхода „ЛИДЕР“, като
добавя някои нови характеристики:
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е следващ етап на интервенция на Подхода ЛИДЕР
върху развитието на селските райони, при който се запазва подхода „отдолу - нагоре“, така че местните
общности да формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на
територията и общностите.
Инструментът се прилага чрез многофондово финансиране, като за него се използват средства както
от ЕЗФРСР така и от останалите европейски социални и инвестиционни фондове на: ЕФМДР, ЕСФ и
ЕФРР. Това дава възможност от други оперативни програми да бъдат финансирани проекти по
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стратегиите за местно развитие.
При ЛИДЕР за взимането на решение в рамките на МИГ беше необходимо икономическите и
социални партньори и гражданското общество да представляват най - малко 50 % от правото на глас.
При ВОМР, нито една от страните (публичен сектор, стопански сектор и гражданско общество),
не може да представлява повече от 49 % от правото на глас.
МИГ преценяват дали стратегията ще бъде финансирана от един или от повече ЕСИФ, като тази
преценка се обуславя от нуждите и потенциала на съответната територия.
I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИГ ХАРМАНЛИ.

Територията на „МИГ Харманли“ е 694,625 кв.км и е с непрекъснати граници. Намира се в южен
централен район на планиране. Обхваща изцяло територията на община Харманли, която е разположена
на границата между Горно - тракийската низина, Сакар планина и полите на Източните Родопи, на 47
км от ГКПП „Капитан Андреево” и на 38 км от ГКПП „Капитан Петко войвода”. Територията е с
разнообразен релеф и променяща се надморска височина. По - голямата част от територията е равнинна,
а останалата част има планински и полупланински релеф. Две трети от населените места се намират в
Сакар планина, а една трета в Източните Родопи. Територията на „МИГ Харманли“ се пресича от река
Марица и притоците й – реките Харманлийска и Бисерска. Територията обхваща 25 населени места и
около 25000 жители.
Сдружение „Местна инициативна група Харманли” e регистрирано през април 2010 г. като
юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на обществено полезна дейност.
„МИГ Харманли“ е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители
на всички заинтересовани страни на територията на общината.
„МИГ Харманли“ възниква с цел да улесни процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти
на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите
и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА.
Основни цели на сдружението:
Съгласно Чл. 7 от Устава на сдружението:
1.
Подобряване устойчивото развитие на територията на МИГ, чрез опазване на природното и
културно наследство, модернизиране на земеделските стопанства и промишлените предприятия,
опазване на природната среда, изграждане на модерна инфраструктура, благоустрояване на средата и
подобряване на услугите за граждани и фирми.
2.
Създаване на среда, повишаваща конкурентоспособността нша местните единици, заети в
областта на селското и горско стопанство, туризма, ХВП, услугите и прилаганите от тях мерки за
опазване на околната среда, биоразнообразието, религиозните храмове и културно-историческото
наследство.
3.
Увеличаване на заетостта, чрез подпомагане на инициативи за създаване на нови работни места,
намаляване на безработицата и подобряване на бизнес средата.
4.
Организиране на инициативи, водещи до подобряване качеството на работната сила, чрез
повишаване на нейната информираност, професионална квалификация и социална включеност.
5.
Изграждане на местен административен капацитет, свързан с разработването и управлението на
проекти, проучване, обмен на положителни практики, ноу - хау и сертифициране на процесите.
6.Оптимизация на бизнес средата и засилване на международните контакти, чрез изграждане на местни,
регионални, национални, трансгранични и транснационални партньорства и мрежи.
7.
Оптимално прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията
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на МИГ.
8.
Насърчаване и развитие на рекламата и маркетинга, представящи потенциала на територията
и нейните ресурси, с цел привличане вниманието на външните инвеститори, потребителите на
произвежданите местни продукти и тяхната успешна пазарна реализация.
9.
Повишаване обществената чувствителност, информираност и ангажираност на институциите
и гражданското общество и тяхното въвличане за активно решаване проблемите, свързани с младите
хора, хората в неблагоприятно социално положение и жените.
10.
Реализира инициативи, защитаващи човешките права, етническата равнопоставеност,
равенството между половете, превенция на насилието, дискриминацията и социалното изключване.
11.
Съдейства за оптимизиране на правната, данъчната и административната среда, с цел повишаване
на ефективността и ефикасността от действията на МИГ и местните стопански субекти.
12.
Самоорганизира се за постигане на финансова устойчивост, чрез разширяване на приходите,
активното разработване на нови проекти и осигуряването на възможности за съфинансиране и
предварително финансиране на проектните инициативи.
13.
Подобрява координацията и партнирането между местната власт и структурите на НПО, бизнеса
и публичните институции.
14.
Работи за създаване на устойчивост на изградените публично - частни партньорства, разкриване
на допълнителни възможности за тяхното развитие, утвърждаването и разширяването им.
15.
Включване
в изграждането на местни, регионални, национални, трансгранични и
транснационални селски мрежи, с цел увеличаване на информираността, компетентността и
изграждането на външни контакти за обезпечаване обмена на положителните практики между сродни
организации.
16.
Разработване и предлагане на социални и други услуги, подобряващи качеството на живот на
местното население и хората в неравностойно положение.
17.
Организиране и реализация на образователни, обучителни и информационни проекти,
съдържащи: курсове, семинари, консултации, дискусионни форуми, конференции и други за
повишаване качеството на човешките ресурси на територията.
18.
Развитие на културния, екологичния, селския, винения и туризъм за специални интереси и
подкрепа на проектите създаващи и развиващи нови туристически продукти.
19.
Подкрепа на трансграничното сътрудничество, организирането и реализирането на интегрирани
трансгранични инициативи.
20.
Организиране на информационни кампании, издаване на рекламни материали за популяризиране
на резултатите от приложението на ПРСР и от изпълнението на други проекти, изпълнявани на
територията на МИГ.

Разплащателна агенция и е сред първите 16 Местни инициативни групи в България с одобрени
стратегии за местно развитие, финансирани по Ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските
райони 2007-2013г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони.
Стратегическа цел на Стратегията за мастно развитие: Развитието на територията на „МИГ
Харманли“ като привлекателно място с преобладаващ дял на младите хора, живеещи на една подредена,
озеленена и чиста територия, обезпечена със съвременна инфраструктура, модерни комуникации и
промишленост, развито селско стопанство, преработваща промишленост и качествени услуги, които
създават възможности за трудова и социална реализация.
Общата стойност на мерките по СМР беше:
Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” - 3 230 000,00 лв.
Мярка 431 Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност
на съответната територия - 615 007,00 лв.
Изпълнението на стратегическата рамка на Стратегията за местно развитие (СМР) на „МИГ
Харманли“ започна с отварянето на покани за прием по всички седем мерки за кандидатстване с
проекти - от 04.04.2012г. до 03.09.2014г.:
- Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства;
- Мярка 226: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;
- Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности;
- Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;
- Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности;
- Мярка 321: Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;
- Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места.

I.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013Г., ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Стратегията за местно развитие на „МИГ Харманли“, финансирана по Програма за развитие на
селските райони 2007-2013г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, е
разработена в периода 2007-2010 година по проект 431-2-03-3 - Придобиване на умения и постигане
на обществена активност за потенциална местна инициативна група /МИГ/ на територията на Община
Харманли, финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони и е одобрена от МЗХ през 2011 година.
Сдружението стартира изпълнението на Стратегията за местно развитие по договор № РД – 50
–151/13.10.2011 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” Страница 4

СМР за територията на МИГ
Харманли
Индикативен
брой проекти

Максимална
стойност на
проект, лева

Код

Мярка

Бюджет,
лева

121

Модернизиране на
земеделските стопанства

900 000

8

200 000

226

Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на
превантивни дейности

330 000

1

330 000

311

Разнообразяване към
неземеделски дейности

200 000

4

150 000

900 000

8

300 000

150 000

3

80 000

250 000

1

250 000

500 000

3

300 000

312
313
321
322

Подкрепа за създаване
и развитие на
микропредприятия
Насърчаване на
туристическите дейности
Основни услуги за
населението и икономиката
в селските райони
Обновяване и развитие на
населените места
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Вътрешно териториално
и транснационално
сътрудничество
ВСИЧКО

20 000

2

3 250 000

30

МИГ и СМР

615 007

ВСИЧКО

3 865 007

10 000

Одобрени проекти от ДФЗ - 36 бр., със стойност на БФП – 3 191 179,47лв.
или 98,8% от финансовите средства по Стратегията за местно развитие.

С цел популяризиране на стратегията за мастно развитие бяха организирани множество
информационни дни, обучения на местни лидери. Периодично се актуализираше интернет страницата на
сдружението. Публикуваха се резултатите от дейността, реклами за дейността, покани за организирани
събития в местните медии. Отпечатаха се брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване,
материали за обучение, ръководства за кандидатстване, информационни бюлетини и други свързани с
популяризиране дейността на „МИГ Харманли“. Изработиха се и се монтираха табели и билбордове за
популяризиране на проекта. Извършиха се проучвания на територията (териториални, икономически и
социални анализи и други анализи и проучвания).
Бяха отворени осем покани за прием на проектни предложения.
Бяха подадени и одобрени 45 проектни предложения. Проектните предложения бяха подадени
от бенефициенти от стопански сектор /земеделски производители, кооперации, микропредприя/ и
публичен сектор – община Харманли. Подадените 45 бр. проектни предложения бяха със стойност
на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56 лв. Проектните предложения се
подаваха на хартия в офиса на „МИГ Харманли“ в три екземпляра – един оригинал, който оставаше в
МИГ, едно копие, на което се поставяше входящ номер и се връщаше на кандидата и едно копие, което
се предаваше в ДФЗ – РА за последваща оценка.
Екипът на „МИГ Харманли“ извършваше проверката за административно съответствие
и допустимост. Техническа и експертна оценка се извършваше от външни експерт - оценители,
подбрани чрез конкурс. Окончателната оценка се извършваше от Комисия за избор на проекти,
която включваше членовете на управителния съвет и наблюдатели – представители на НПО, медии.
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Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3
128 194,58 лв. или 96,85% от финансовите средства по Стратегията за местно развитие
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•

•

Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства – 15 договора със стойност на БФП 899
986,45 лв. с бенефициенти земеделски производители – физически и юридически лица. Бяха
създадени трайни насаждания и беше закупена земеделска техника за обработка на почвата и
прибиране на реколтата;
Мярка 226: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности – 1 договор
със стойност на БФП 285 239,89 лв. с бенефициент Община Харманли. Беше закупено оборудване
за превенция срещу пожари;

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на елските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

•
•
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Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности – 2 договора със стойност на БФП 166
293,67 лв. с бенефициенти земеделски производители – еднолични търговци. Беше изграден и
оборудван магазин за хранителни стоки и кафене и се реконструира и оборудва къща за гости;
Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия – 13 договора със стойност
на БФП 1 006 614,79 лв. с бенефициенти микропредприятия, регистрирани по Търговския закон.
Беше закупено оборудване за извършване на услуги за населението – автосервизи, фризьорски
салон, дентален кабинет, рекламна къща. Беше изграден цех за производство на хартиени чаши и
се извърши реконструкция на магазин за диетични стоки;
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Проект по мярка 121 - Модернизиране на
земеделските стопанства. Бенефициент „Стил С“ ООД. По проекта беше закупен
трактор. Стойността на одобрената и
изплатена безвъзмездна финансова помощ
е 96 300,18 лв.

•
•
•

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности – 1 договор със стойност на БФП 72 997,56 лв.
с бенефициент Община Харманли. Беше извършен ремонт на историческия музей в гр. Харманли;
Мярка 321: Основни услуги за населението и икономиката в селските райони - 1 договор със
стойност на БФП 213 468,21лв. с бенефициент Община Харманли. Беше изграден тласкателен
водопровод в село Орешец;
Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места - 2 договора със стойност на БФП 483 468,21
лв. с бенефициент Община Харманли. Беше извършен ремонт на две читалищни сгради в селата
Лешниково и Иваново и реконструкция на улица в село Българин.

Реализирани проекти за периода 2007 – 2013г.

Проект по мярка 121
Модернизиране
на
земеделските стопанства.
Бенефициент - ЗП Динко
Руменов Христов. По
проекта беше закупена
следната
земеделска
техника: Дискова брана - прикачна, плуг, тороразпръскваща
машина, трактор и сеялка за сляти култури. Стойността на
одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 79
620,99 лв.

Проект по мярка 312 - Създаване и
развитие на микропредприятия.
Бенефициент - ЕТ „Димитрина
Недева“. По проекта беше
закупено
оборудване
за
автосервиз
пневматичен
ударен гайковерт, хидравличен
крик, система за обслужване
на автоклиматици, автоматична
машина за монтаж - демонтаж
на гуми и диагностичен уред за
леки и лекотоварни автомобили.
Стойността на одобрената и
изплатена
безвъзмездна
финансова помощ е 12 815,60 лв.

Проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства. Бенефициент - ЗК „Напредък“.
По проекта беше закупена следната земеделска техника: сеялка с торовнасяне, окопен култиватор и
трактор. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 78 221,46лв.
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Проект
по
мярка
311
Разнообразяване
към
неземеделски
дейности
от стратегията за местно
развитие на МИГ Харманли.
Бенефициент: ЕТ «Илинден
– Генчо Милков». По проекта
се извърши строителство на
сграда и се закупи обзавеждане
и оборудване за хранителен
магазин и кафене. Стойността на
изплатената финансова помощ е
в размер на: 79140,40лв”

Проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските
стопанства.
Бенефициент
земеделски
производител
Станислав Антонов Манолов. По
проекта бяха закупени трактор,
плуг, сеялка, тороразпръскващо
ремарке и хедер за прибиране
на царевица, които ще бъдат
използвани за обработка и
прибиране на реколтата в
стопанството.
Стойността
на одобрената и изплатена
безвъзмездна финансова помощ е 117 291,45 лв.

Проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските
стопанства
от
Стратегията
за местно развитие на „МИГ
Харманли“.
Бенефициент:
ЗКПУ “Коларово”
По проекта бяха закупени
сеялка, дискова брана, два плуга
и
вентилаторна
пръскачка.
Стойността
на
одобрената
и
изплатена
безвъзмездна
финансова помощ е 49605,42лв.

Проект по мярка 121 Модернизиране
на земеделските стопанства от
стратегията за местно развитие на
МИГ Харманли. Бенефициент: ЗП
Даниел Иванов Жеков. По проекта
бяха създадени трайни насаждения
- десертни лозя и бе закупена
земеделска техника. Стойността на
изплатената финансова помощ е 97
622,99 лв.

Проект по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от
Стратегията за местно развитие на „МИГ Харманли“. Бенефициент:
ЕТ “Натали – Наталия Пачеманова – Костадин Пачеманов”.
По проекта бяха закупени
оборудване и съоръжения за
нуждите на рекламна къща
в гр. Харманли. Стойността
на одобрената и изплатена
безвъзмездна
финансова
помощ е 9862,37лв.
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Проект по мярка 312 - Създаване
и развитие на микропредприятия
от Стратегията за местно развитие
на „МИГ Харманли“. По проекта
беше закупен комбиниран багер товарач. Стойността на одобрената
и
изплатена
безвъзмездна
финансова помощ е 99052,80 лв.
Бенефициент «Бамзи 1» ООД

Проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските
стопанства. По проекта бяха закупени трактор, сеялка, плуг и
сламопреса. Бенефициент: Ерджан Юмер Юсуф. Стойността
на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е
86498,74 лв.
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Проект по мярка 312 - Създаване и развитие
на микропредприятия от Стратегията на
„МИГ Харманли“. Бенефициент: «Гого
багер» ЕООД, представлявано от Георги
Кралев. По проекта бе закупен багер
- товарач. Стойността на изплатената
безвъзмездна финансова помощ по проекта
е 87220 лв.

Проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските
стопанства. По проекта бяха
закупени Мулчер, вентилаторна
пръскачка, GPS, култиватори и
ремарке. Бенефициент: Динко
Руменов Христов. Стойността
на одобрената и изплатена
безвъзмездна финансова помощ
е 23205,28 лв.

Проект по мярка 312 - Създаване и развитие на
микропредприятия от Стратегията за местно развитие
на „МИГ Харманли“. По проекта бе закупено ново
оборудване за амбулатория за първична дентална
помощ. Бенефициент «АИППДП д-р Севдалин
Павлов» ЕООД. Стойността на изплатената
безвъзмездна финансова помощ по проекта е 56
529,07 лв.

Проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските
стопанства. По проекта бяха
засадени орехи – био и беше
закупена следната техника:
моторна фреза, моторна коса и
моторен трион. Бенефициент:
ЗП Георги Иванов Георгиев.
Стойността
на
одобрената
и
изплатена
безвъзмездна
финансова помощ е 17544,23 лв.
Проект
по
мярка
121
Модернизиране на земеделските
стопанства. По проекта бяха
засадени орехи Бенефициент: ЗП
Желязка Иванова Хаджинонева –
Гуниа. Стойността на изплатената
безвъзмездна финансова помощ е
4241,18 лв.

Проект по мярка 312 Подкрепа
за създаване и развитие на
микропредприятия от стратегията за
местно развитие на МИГ Харманли.
По проекта бе закупено оборудване
и обзавеждане за фризьорски салон
и соларно студио. Стойността на
изплатената финансова помощ
е 20907,63 лв. Бенефициент:
«Фантастико тоис» ООД
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„Проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските
стопанства. По проекта бяха
закупени: Трактор, сеялки,
тръбно-ролкова
дъждовална
машина и навесна пръскачка.
Бенефициент:
ЗП
Лилян
Тодоров Атанасов. Стойността
на изплатената безвъзмездна
финансова помощ е 60872,48лв.“.
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Проект
по
мярка
121
Модернизиране на земеделските
стопанства. По проекта бяха
закупени: сеялка, тороразпръскваща
машина, култиватор и ремарке.
Бенефициент:
«Лин»
ООД.
Стойността
на
изплатената
безвъзмездна финансова помощ е
31939,68 лв.
Проект по мярка 312 Подкрепа
за
създаване
и
развитие
на
микропредприятия
от
стратегията за местно развитие
на МИГ Харманли. По проекта
бе закупено оборудване за
автосервиз.
Бенефициент:
«Автосервиз Космос» ООД.
Стойността на изплатената
финансова помощ е 98523,60 лв.
Проект по мярка 322 Обновяване
и
развитие
на
населените
места от стратегията за местно
развитие на МИГ Харманли. По
проекта бе ремонтирана улицата
край училището в с. Българин.
Бенефициент: Община Харманли.
Стойността
на
изплатената
финансова помощ е 218 626,86 лв.
Проект по мярка 312 Подкрепа за създаване
и развитие на микропредприятия от
стратегията за местно развитие на МИГ
Харманли. По проекта бе изграден цех за
картонени чашки. Бенефициент: «Темира
-2» ЕООД. Стойността на изплатената
финансова помощ е 49 974,21 лв.

Проект по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия от стратегията за местно развитие на МИГ
Харманли. По проекта бе закупено оборудване и обзавеждане на
магазин за диетични и диабетични продукти и софтуер за онлайн
магазин. Бенефициент: «Тръндеви» ООД. Стойността на изплатената
финансова помощ е 9 059,01 лв.
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Проект по мярка 311 Разнообразяване към
неземеделски дейности от стратегията за местно
развитие на МИГ Харманли. Бенефициент: ЕТ «Агро
тур – Ширин Мустафа». По проекта се извърши
строителство на сграда и се закупи обзавеждане
и оборудване за къща за гости. Стойността на
изплатената финансова помощ е в размер на: 86
857,66 лв.

„Проект по мярка 322 Обновяване
и развитие на населените места
от стратегията за местно развитие
на МИГ Харманли. По проекта
бяха ремонтирани читалищата
в селата Лешниково и Иваново.
Бенефициент: Община Харманли.
Стойността
на
изплатената
финансова помощ е 217 291,02
лв.“.
Проект по мярка 226 Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности от
стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По
проекта бяха изградени три противопожарни кули, които
покриват почти целия горски фонд на община Харманли.
Бенефициент: Община Харманли. Стойността на
изплатената финансова помощ е
274 253,90 лв.
Проект по мярка 321 Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони от стратегията за
местно развитие на МИГ Харманли. По проекта беше
изграден тласкателен
водопровод
в
село
Орешец.
Бенефициент:
Община Харманли.
Стойността
на
изплатенат а
финансова помощ е
210 836,93лв.
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Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие, включително консултиране на
местната общност във връзка с подготовката на стратегията:
- Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията;
- Извършване на експертна работа;
- Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;
• Обществено обсъждане:
Координация на изпълнението на подготвителните дейности;
•

Проект по мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от стратегията за местно развитие на
МИГ Харманли. По проекта беше извършен ремонт на Исторически музей Харманли. Бенефициент:
Община Харманли. Стойността на изплатената финансова помощ е 61 842,25 лв.
I.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,
ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014-2020Г., ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

1. Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
На 7 декември 2015г. беше подписан договор № РД 50-158 с Държавен фонд „Земеделие“ и
Министерството на земеделието и храните по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 20142020г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Безвъзмездната
финансова помощ по договора бе в размер на 48 875,75 лв.
По проекта бяха извършени следните дейности:
• Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за водено от общностите
местно развитие:
- Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места;
- Отпечатани бяха брошури и Стратегии за Водено от общностите местно развитие, които се
предоставиха на лицата, взели участие в информационна среща за консултиране на СВОМР,
обществените обсъждания, на членовете на Общо събрание на МИГ и на присъстващите на
последната заключителна информационна конференция, както и при изготвяне на списъка на
лицата, подкрепящи стратегията за ВОМР.
Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар;
Провеждане на еднодневна информационна конференция;
• Обучение на местни лидери и заинтересовани страни:
- Обучение на екипа на МИГ /вкл. УС и ОС/;
- Обучение на местни лидери;
• Проучвания и анализи на територията:
- Анализ на територията на „МИГ Харманли“. Социално - икономическа характеристика на
община Харманли;
- Анализ на територията на „МИГ Харманли“. Степен на информираност, инвестиционни
намерения, очаквания и нагласи за програмния период 2014-2020г. у стопанския, нестопанския
сектор и обществеността;
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В резултат от изпълнените дейности беше изготвена и популяризирана интегрирана и многосекторна
стратегия за воденото от общностите местно развитие, основана на характеристиките на района и
разработена въз основа на местните потребности, потенциал и включваща иновативни характеристики.

Индикатор/показател

Цел
Съгласно договор
РД 50-158

Постигнати резултати при
изпълнението на проекта

Брой на участниците, присъстващи на
работни/информационни срещи

200

282

Брой обучени лица

30

64

Брой на населението, обхванато от
информационните събития

340

346

Брой населени места, обхванати от
дейностите

25

8
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Изготвена местна стратегия за ВОМР
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Изготвена интегрирана
Изготвена интегрирана и
и многосекторна
многосекторна стратегия
стратегия за воденото
от общностите местно за воденото от общностите
развитие, основана на местно развитие, основана на
характеристиките на
района и разработени характеристиките на района
и разработени въз основа
въз основа на
на местните потребности,
местните потребности,
потенциал и
потенциал и включваща
включваща иновативни иновативни характеристики
характеристики

Регистрирана МИГ

неприложимо

неприложимо

Други резултати

неприложимо

неприложимо

На 30 май 2016г. беше подадено Заявление за кандидатстване 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. пред
Управляващия орган на ПРСР – Министерство на земеделието, храните и горите.
1. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“
На 21.10.2016г., „МИГ Харманли“ подписа Споразумение № РД 50-152/21.10.2016г. за изпълнение
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, от Мярка 19 „ВОМР“ Стойност на
проекта: 2 933 745,00 лв.,
Европейско съфинансиране 2 640 370,50 лв.,
Национално съфинансиране 293 374,50 лв.,както и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегията за ВОМР“, от Мярка 19 „ВОМР“
Стойност на проекта: 977 915,00 лв.,
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.,
Национално съфинансиране 97 791,50 лв.
Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
МИСИЯ: Устойчив растеж и европейско развитие на община Харманли.

o местната икономика;
Специфични цели и приоритети:
o Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията
от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство и производство на тахан).
- Специфична цел 1 - Да се подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за
територията отрасли.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е основното средство за постигането на тази цел
я СВОМР (200 000 лева - 7%) .
- Специфична цел 2 - Да се модернизира технологичната база и да се внедрят иновации в
селските стопанства на територията.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“(200 000 лева – 7%) и
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“(300 000 лева –
10%).
o Приоритет 2: Подобряване качеството на живот и развитие на туризма;
- Специфична цел 1 – Да се подобрят услугите за населението и жизнената среда в селата:
Подобряване на основните услуги за населението от селата, така че да се осигури подобрен достъп до
култура, развлечения и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и комуникационни
услуги, както и за подобряване на благоустройството на селата чрез обновяване на сградния фонд на
социални заведения, на улиците, парковете, културни и историческите сгради. Мерките за постигане
на тази цел са:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ (1 023 745,00 лева – 35%).
- Специфична цел 2 – Да се създадат условия за развитие на туризма и свързаното с него опазване
на природното и историческо наследство.
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и
природното наследство на селата“ – (40 000 лева- 1%).
o Приоритет 3: Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на неземеделските
дейности в местната икономика
- Специфична цел 1 - Да се разнообразят възможностите за заетост на населението извън
земеделието.
- Специфична цел 2 - Да се подобрят възможностите за развитие на неземеделски дейности и
увеличаване доходите на населението.
Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“– (1 320 000,00 лева- 45%).

Основна цел: Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности
за заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и селски
туризъм, свързан с местното културно-историческото наследство и териториална идентичност, чрез:
o Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията от
преработвателната промишленост;
o Подобряване качеството на живот и развитие на туризма;
o Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на неземеделските дейности в

o Приоритет 4. Изграждане на териториална идентичност;
- Специфична цел 1 – Повишаване на атрактивността на територията и създаване на самоличност.
За постигането на тази специфична цел се създаде мярка 22 „Популяризиране на местните продукти
и услуги“. “(50 000 лева- 2%).
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и
природното наследство на селата“(40 000 лева- 1%).
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за
действие“.
Подмярка 19.4 „Подпомагане за текущи разходи и разходи за съживяване на района”.
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Финансов план:
На 18.07.2018г., сдружение „Местна инициативна група Харманли“ с финансовата подкрепа на
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, в изпълнение на подхода „Водено от
общностите местно развитие“ обяви процедури за прием на проектни предложения по всички мерки
от стратегията за ВОМР:

Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода
на стратегията
левa

%

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

2847299,00

97%

4,1

Инвестиции в земеделски стопанства

299952,35

10%

4,2

Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти

212130,88

7%

6,4

Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности

1320000,00

45%

7,2

Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 –
2020 г. , но са включени в Регламент (EC) №
1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

7,6

22

1015215,77

40000,00

На 18.07.2018г., сдружение „Местна инициативна група Харманли“ с финансовата подкрепа
на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, в изпълнение на подхода „Водено от
общностите местно развитие“ обяви процедури за прием на проектни предложения по всички мерки
от стратегията за ВОМР:
o BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
o BG06RDNP001-19.013„МИГ Харманли“ Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“;
o BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ Подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа за
неземеделски дейнсти“;
o BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
o BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“;
o BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“ Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и
услуги“.
Първият период на прием на проектни предложения беше: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., по всичките
шест процедури за кандидатстване.
Проектните предложения се подаваха електронно в ИСУН 2020.
В рамките на процедурите бяха подадени 31 бр. проектни предложения, както следва:
- по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“:

35%

Регистрационен
номер

Бенефициент

Наименование на
проектното предложение

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

1%

BG06RDNP00119.011-0001

ЗП Станислав
Антонов
Манолов

Модернизация на земеделско
стопанство за производство
на зеленчукови и зърнено –
житни култури

195201,20

117120,72

ЗП Георги
Петров
Георгиев
ЗП Гергана
Господинова
Боразова

Модернизиране на
земеделско стопанство, чрез
закупуване на нова техника

69600,00

41760,00

Закупуване на земеделска
техника за нуждите на
стопанството.

99384,00

59630,40

BG06RDNP00119.011-0004

Сакар Мийт
ЕООД

Покупка на техника за
нуждите на животновъдното
стопанство

140879,38

84527,63

BG06RDNP00119.011-0002

Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природното
наследство на селата

40000,00

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

46446,00

2%

Популяризиране на местните
продукти и услуги

46446,00

2%

BG06RDNP00119.011-0005

Лин ООД

Модернизация за
биологично стопанство за
зеленчуци

177120,00

106272,00

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

2933745,00

100%

BG06RDNP00119.011-0006

ЗП Пламен
Недялков
Николов

Модернизация на
животновъдно стопанство

95546,40

57327,84
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1%

BG06RDNP00119.011-0003
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BG06RDNP00119.011-0007

ЗП Деян Тончев
Точев

Модернизация на
земеделското стопанство на
ЗП Деян Тончев Точев
чрез закупуване на прикачен
инвентар

Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %
-

57950,00
835680,98
300000,00
279%

28975,00
495613,59
200000,00
248%

по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти “:

Регистрационен
номер

Бенефициент

BG06RDNP00119.013-0001

Тракийско вино
ООД

BG06RDNP00119.013-0002

-
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Тубиком ООД

Наименование на
проектното предложение
Закупуване на оборудване
и съоръжения за
модернизация на винарна
Изграждане на цех за
производство на тахан

Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

142813,76

71406,88

195385,67

97692,84

338199,43
500000,00
68%

169099,72
300000,00
56%

по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ Подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа
за неземеделски дейности“:

Регистрационен
номер
BG06RDNP00119.045-0001

BG06RDNP00119.045-0002

BG06RDNP00119.045-0003

Бенефициент

Павлови ЕООД

Дар Транс ООД

Д-р Хари Папазян
ЕТ

Наименование на
проектното предложение
Повишаване на
конкурентоспособността
на Павлови ЕООД чрез
закупуване на нови
машини и оборудване
Разширяване на дейността
на Дар Транс ООД, чрез
закупуване на комбиниран
багер - товарач
Модернизиране
на амбулатория за
индивидуална практика
за първична медицинска
помощ в гр. Харманли
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BG06RDNP00119.045-0004

Д-р Стефка
Здравкова

Модернизиране на очен
кабинет в гр. Харманли

46320,00

34175,88

BG06RDNP00119.045-0005

Бул Машрум
ЕООД

Въвеждане на нови
услуги и дейности, чрез
закупуване на
специализирани машини

390980,00

293235,00

BG06RDNP00119.045-0006

Елиани 2017
ЕООД

Търговски обект – магазин
за пакетирани хранителни
стоки

86393,91

64795,43

BG06RDNP00119.045-0007

Д-Р Милко Гочев
– Амбулатория
за индивидуална
практика за
първична дентална
помощ ЕООД

Модернизиране на
съществуваща дентална
практика в гр. Харманли

171391,00

128543,25

BG06RDNP00119.045-0008

Манолови Груп
ООД

Закупуване на машини
и оборудване за
производство на
пастьоризиран компост

390500,00

292875,00

BG06RDNP00119.045-0009

Натали –Наталия
Пачеманова
-Костадин
Пачеманов ЕТ

Инвестиции, растеж
и стабилност – новата
визия за развитие на ЕТ
„Натали”

100991,64

75743,73

BG06RDNP00119.045-0010

Техноклима ООД

13461,53

10096,18

361803,55

271352,66

Модернизиране на
медико- техническа
лаборатория

32355,02

24266,26

374382,95

280787,21

197031,71

147773,78

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

390080,00

292560,00

BG06RDNP00119.045-0011

Камелия ЕООД

86925,00

BG06RDNP00119.045-0012

Медикотехническа
лаборатория Вера
Дент ЕООД

115900,00

30650,29

22312,07

Закупуване на
специализирано
оборудване
Разширяване на дейността
на „Камелия“ ЕООД чрез
изграждане на
автомивка и
довършителни дейности в
автосервиз

BG06RDNP00119.045-0013

АБС - Строй ООД

Изграждане на ремонтна
работилница за
строителна техника

BG06RDNP00119.045-0014

Дан-Мар-2017
ЕООД

Изграждане на Салон за
красота в гр. Харманли
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BG06RDNP00119.045-0015
BG06RDNP00119.045-0016
BG06RDNP00119.045-0017

BG06RDNP00119.045-0018

Диамант
2000 - Ивелин
Георгиев Маргарита
Георгиева ЕТ
Гого Багер
ЕООД
Лин ООД

Стройтех
2006 ЕООД

Изграждане на автосервиз
за автобояджийски и
тенекеджийски услуги и
закупуване на оборудване
Закупуване на
специализирана
строителна техника
Закупуване на
специализирана
техника за строителни и
почистващи дейности
Инвестиция насочена
в закупуването на
строителна техника, с цел
увеличаване на
конкурентоспособността
на новосъздаденото
предприятие
“Стройтех 2006” ЕООД

Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %
-

343367,16

137220,00

158000,00
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257525,37

102915,00

Бенефициент

BG06RDNP00119.010-0001

Община
Харманли

BG06RDNP00119.010-0002

Община
Харманли

BG06RDNP00119.010-0003

Община
Харманли

346972,50

3687801,26
1700000,00
217%

Реконструкция, ремонт,
оборудване и обзавеждане
на детска ясла „Ален мак“,
гр. Харманли
Обновяване на „Гробищен
парк” в гр. Харманли
Рехабилитация и
реконструкция на улична
мрежа на територията на
община Харманли
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Бенефициент

наименование на
проектното предложение

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

BG06RDNP00119.017-0001

Община Харманли

Харманли – култура,
традиции и обичаи

30480,00

30480,00

30480,00
40000,00
76%

30480,00
40000,00
76%

Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

-

Наименование на
проектното предложение

Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

по процедура BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство
на селата“:

Регистрационен
номер

118500,00

260229,38

2764611,20
1320000,00
209%

по процедура BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.2. – Инвестиции
в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“:

Регистрационен
номер

-

по процедура BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“: Mярка 22 – „Популяризиране на
местните продукти и услуги“ не бяха подадени проектни предложения при обявения първи
краен срок.
В периода от 11.09.2018г. до 31.10.2018г. бяха сформирани комисии за подбор на проектни
предложения по процедурите. Бяха извършени оценки за административно съответствие и допустимост
и техническа и финансова оценка на всички подадени проектни предложения.
1.
Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ
Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:
BG06RDNP001-19.011-0001 с кандидат ЗП Станислав Антонов Манолов;
BG06RDNP001-19.011-0004 с кандидат Сакар Мийт ЕООД;
BG06RDNP001-19.011-0005 с кандидат Лин ООД
Одобрени проектни предложения, за които не достигна финансов ресурс и които бяха включени в
резервен списък:
BG06RDNP001-19.011-0003 с кандидат ЗП Гергана Господинова Боразова;
BG06RDNP001-19.011-0006 с кандидат ЗП Пламен Недялков Николов;
BG06RDNP001-19.011-0002 с кандидат ЗП Георги Петров Георгиев;
BG06RDNP001-19.011-0007 с кандидат ЗП Деян Тончев Точев;

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

391152,70

391152,70

2.
Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ
Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

236538,17

236538,17

-

391156,90

391156,90

1018847,77
1000000,00
102%

1018847,77
1023745,00
100%

BG06RDNP001-19.013-0002 с кандидат Тубиком ООД;
BG06RDNP001-19.013-0001 с кандидат Тракийско вино ООД;

3.
Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ
Харманли“ Подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:
BG06RDNP001-19.045-0011 с кандидат Камелия ЕООД;
BG06RDNP001-19.045-0009 с кандидат Натали –Наталия Пачеманова - Костадин Пачеманов ЕТ;
BG06RDNP001-19.045-0015 с кандидат Диамант 2000 – Ивелин Георгиев - Маргарита Георгиева ЕТ;
BG06RDNP001-19.045-0013 с кандидат АБС - Строй ООД;
BG06RDNP001-19.045-0006 с кандидат Елиани 2017 ЕООД;
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BG06RDNP001-19.045-0003 с кандидат Д-Р Хари Папазян ЕТ;
BG06RDNP001-19.045-0004 с кандидат Д-Р Стефка Здравкова – АИПСМП ЕООД;
BG06RDNP001-19.045-0005 с кандидат Бул Машрум ЕООД;
BG06RDNP001-19.045-0007 с кандидат Д-Р Милко Гочев – АИППДП ЕООД;
BG06RDNP001-19.045-0010 с кандидат Техноклима ООД;
BG06RDNP001-19.045-0012 с кандидат Медико-техническа лаборатория Вера Дент ЕООД;
BG06RDNP001-19.045-0014 с кандидат Дан - Мар-2017 ЕООД;
BG06RDNP001-19.045-0016 с кандидат Гого - Багер ЕООД
Одобрени проектни предложения, за които не достигна финансов ресурс и които бяха включени в
резервен списък:
BG06RDNP001-19.045-0002 с кандидат Дар Транс ООД;
BG06RDNP001-19.045-0008 с кандидат Манолови Груп ООД;
BG06RDNP001-19.045-0017 с кандидат Лин ООД;
BG06RDNP001-19.045-0018 с кандидат Стройтех 2006 ЕООД;
Отхвърлено беше следното проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ
Харманли“ Подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:
BG06RDNP001-19.045-0001 с кандидат Павлови ЕООД;
4.
Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.010 „МИГ
Харманли“ – подмярка 7.2. – Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“:
BG06RDNP001-19.010-0001 с кандидат Община Харманли;
BG06RDNP001-19.010-0003 с кандидат Община Харманли;
BG06RDNP001-19.010-0002 с кандидат Община Харманли;
5.
Отхвърлено беше проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.017 „МИГ
Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване
и подобряване на културното и природното наследство на селата:
BG06RDNP001-19.017-0001 с кандидат Община Харманли;
На 01.11.2018г. бяха уведомени Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за одобрените от МИГ Харманли проекти.
На 17.12.2018г. Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ с финансовата подкрепа
на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, в изпълнение на подхода „Водено от
общностите местно развитие“ обяви процедури за прием на проектни предложения по три мерки от
стратегията за ВОМР:
* BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“, с разполагаем бюджет разликата между 300000,00 лв. и одобрената
финансова помощ от ДФЗ и тази по одобрените от МИГ проектни предложения.
* BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани
с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с
разполагаем бюджет 40 000,00 лв.
* BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“: Mярка 22 – „Популяризиране на местните продукти
и услуги“, с разполагаем бюджет 50 000,00 лв.
Вторият период на прием на проектни предложения беше: 07.12.2018г. - 08.02.2019г., по трите
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процедури за кандидатстване.
Проектните предложения се подаваха електронно в ИСУН 2020.
В рамките на процедурите бяха подадени 4 проектни предложения, както следва:
по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти “:
Регистрационен
номер

Бенефициент

Наименование на
проектното предложение

Подобряване на
производителността, чрез
закупуване на Модулен
ЗП Гошо
BG06RDNP001обект за преработка на
19.013-0003
Пейков
мляко с капацитет 250 литра
на ден и производство на
сирене, кисело мляко и
кашкавал.
Общо, включително подадени проектни предложения по
предходен прием
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

134505,00

67252,50

472704,43

236352,22

500000,00
95%

300000,00
79%

по процедура BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата“:
Наименование
на проектното
предложение

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

Живата сила на
традициите

39090,00

39090,00

Харманли – култура,
традиции и обичаи

39116,00

39116,00

Общо, включително подадени проектни предложения по
предходен прием

108686,00

108686,00

Индикатори по СВОМР

40000,00

40000,00

Изпълнение в %

272%

272%

Регистрационен
номер
BG06RDNP00119.017-0002
BG06RDNP00119.017-0003

Бенефициент
Сдружение
„Бизнесът за
Харманли
Община
Харманли
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по процедура BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“: Mярка 22 – „Популяризиране на
местните продукти и услуги“:

На 03.09.2019г., „МИГ Харманли“ получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни
предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ– първи прием от 2018г.
На 18.09.2019г., „МИГ Харманли“ получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни
предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
Стратегията за ВОМР на МИГ– първи прием от 2018г.
На 27.09.2019г., „МИГ Харманли“ получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни
предложения по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ–
първи прием от 2018г.

Регистрационен
номер
BG06RDNP00119.018-0001

Бенефициент

Наименование
на проектното
предложение

Общ обем на
инвестициите

Стойност
на БФП

Сдружение
„Бизнесът за
Харманли

„Повишаване
потенциала на
местните продукти и
услуги“

48756,00

48756,00

48756,00

48756,00

50000,00
98%

50000,00
98%

Общо, включително подадени проектни
предложения по предходен прием
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

В периода от 11.02.2019г. до 31.03.2019г. бяха сформирани комисии за подбор на проектни
предложения по процедурите. Бяха извършени оценки за административно съответствие и допустимост
и техническа и финансова оценка на всички подадени проектни предложения.
1. Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013
„МИГ Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти “:
- BG06RDNP001-19.013-0003 с кандидат ЕТ „ЗП Гошо Пейков“;
2. Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.017
„МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“:
- BG06RDNP001-19.017-0003 с кандидат Община Харманли;
Одобрени проектни предложения, за които не достигна финансов ресурс и които бяха
включени в резервен списък:
BG06RDNP001-19.017-0002 с кандидат Сдружение „Бизнесът за Харманли;
3. Одобрени бяха следните проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.018 „МИГ
Харманли“ Mярка 22 – „Популяризиране на местните продукти и услуги“:
- BG06RDNP001-19.018-0001 с кандидат Сдружение „Бизнесът за Харманли;
На 05.04.2019г. бяха уведомени Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция за одобрените от „МИГ Харманли“ проекти.
На 28.08.2019г., „МИГ Харманли“ получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни
предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР –
първи прием от 2018г.
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На 19.12.2019г., „МИГ Харманли“ получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни
предложения по мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“ от Стратегията за ВОМР
на МИГ– втори прием от 2019г.
На 19.12.2019г., „МИГ Харманли получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни
предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
Стратегията за ВОМР на МИГ– втори прием от 2019г.
На 06.01.2020г., „МИГ Харманли“ получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрение като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни
предложения по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за
ВОМР на МИГ– първи прием от 2018г.

Одобрени проекти и сключени административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
1.
Административен
договор
за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ
Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от Стратегия за водено от общностите
местно развитие, финансирана по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 2020г., съфинансирана от европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент: ЗП Станислав Антонов
Манолов. Одобрените разходи за „Модернизация
на земеделското стопанство за производство на
зеленчукови и зърнено - житни култури“ са в
размер на 193 319,25 лв. без ДДС. Предвидените
инвестиции по проекта са за закупуване на селскостопанска техника – плуг, челен товарач, балопреса
и хопер. Проектът е изпълнен и е подадено искане за окончателно плащане.
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2.
Административен
договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
процедура BG06RDNP001-19.010
„МИГ Харманли“ подмярка 7.2
- „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегия
за водено от общностите местно
развитие,
финансирана
по
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент: Община Харманли.
Сключеният договор е на стойност 387 524,90 лв. и предвижда рехабилитация и реконструкция
на улична мрежа на територията на Община Харманли. В проекта са предвидени ремонтни дейности и
реконструкция на ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

4.
Административен
договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
процедура BG06RDNP001-19.018
„МИГ Харманли“ мярка 22 „Популяризиране на местните
продукти и услуги“ от Стратегия
за водено от общностите местно
развитие,
финансирана
по
Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.,
съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент: Сдружение „Бизнесът за Харманли“.
Сключеният договор е на стойност 46 446,00 лв. и предвижда създаване на Дом на виното,
регистрация на местна марка за качество и създаване на интернет страница, чрез които да бъде повишен
потенциала на местните продукти и услуги.

3. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ подмярка 4.2 - „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент: „Тубиком“ ООД.
Сключеният договор е на стойност 146 942,99 лв. и предвижда изграждане на цех за производство на
тахан.

5. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ подмярка 6.4 - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
Бенефициент: „Дан – Мар – 2017“ ЕООД.
Сключеният договор е на стойност 197 031,70 лв. и предвижда изграждане на салон за красота в гр.
Харманли, включително закупуване на оборудване.
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8. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ подмярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от
общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент: Община Харманли.
Сключеният договор е на стойност 236 538,17 лв. и предвижда ремонт и реконструкция на гробищен парк,
предназначен за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществените потребности
от общинско значение, чрез изграждане на пешеходни алеи, вертикална планировка, озеленяване на
терена и създаване на достъпна среда за лицата в неравностойно положение.

финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Бенефициент: ЕТ „Гошо Желязков Пейков“.
Сключеният договор е на стойност 134 505,00 лв. и предвижда
инвестиции в технологично оборудване на Модулен обект за
преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и производство на
сирене, кисело мляко и кашкавал.
7. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.
Бенефициент: Община Харманли.
Сключеният договор е на стойност 39 116,00 лв.
В проекта са предвидени: Закупуване на LED видео стена за външен монтаж, закупуване на традиционни
фолклорни носии, организиране на фолклорен фестивал „Тракийска шевица“, организиране и
провеждане на чествания за Йордановден, изработка на филм: „Харманли – култура, традиции и
обичаи“.
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9. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ подмярка 4.2 - „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент: „Тракийско вино“ ООД.
Сключеният договор е на стойност 135 787,04 лв. и предвижда закупуване на технологично оборудване неръждаеми съдове за съхранение и ферментация, пневматична преса, машина “bag in box”, етикираща
машина и др., както и закупуване на оборудване за лаборатория и компютърна техника с подходящ
софтуер, необходим за организиране на търговската и складовата дейност на фирмата.
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1. Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“
Извършени дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие
на територията на „МИГ Харманли“:
- проучвания и анализи на територията (териториални, икономически, социални и други анализи и
проучвания);
- поддръжка на интернет страница
- създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио - и
телевизионни медии;
- отпечатване на брошури, материали за обучения и други печатни материали, изработване на
рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ;
- изработка и монтаж на табели за популяризиране на МИГ;
- изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при
разработването на дейности и подготовката на заявления за кандидатстване;
- организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими
групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение
и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на
подходът и др.

Обучения на местни лидери:

Информационни срещи:
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АДРЕС И КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С НАС
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“
гр. Харманли 6450, ул. „Никола Петков” № 6, ет.2
Телефон: 0373/8 20 80
E-mail: mig.harmanli@gmail.com
Web: www.mig-harmanli.org

През 2020г. беше изработен и филм за дейността на Местната инициативна група, който е качен и
на интернет страницата на сдружението.
Предстои одобрение и на останалите проектни предложения, подадени към Стратегията за ВОМР
на сдружение „МИГ Харманли“ и сключване на административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
На базата на приетите и одобрени от МИГ проектни предложения, които са подадени за
разглеждане в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и на база одобрените
процедури за подбор на проекти, следва и извода, че след одобрение на проектите от ДФЗ и
сключване на всички договори, сдружение МИГ Харманли ще постигне основната цел на
Стратегията за водено от общностите местно развитие, а именно:
- Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности
за заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор,
както и селски туризъм, свързан с местното културно - историческото наследство и
териториална идентичност.

ЕКИП НА МИГ ХАРМАНЛИ
ДИАНА ГОЧЕВА

/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – 0882/630615/

ПЕТЯ ИВАНОВА

/ЕКСПЕРТ – 0884/905405/

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА

/СЧЕТОВОДИТЕЛ – 0884/802043/

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
МИГ ХАРМАНЛИ
ВЕЛИЧКО СЯНКОВ

/ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТОПАНСКИ СЕКТОР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС/

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА

/ЗАМЕСТНИК КМЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОБЩИНА - ЧЛЕН НА УС/

ДИМЧО НАЛБАНТОВ

/ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТОПАНСКИ СЕКТОР - ЧЛЕН НА УС/

ТЕОДОРА ЦЕНЕВА

/ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР - ЧЛЕН НА УС/

АНТОН МОЛЛОВ

/ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР – ЧЛЕН НА УС/
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