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

от 01 октомври до 31 декември 2018г.
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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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Подадени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ
Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа.

Регистрационен номер

Бенефициент

BG06RDNP001-19.011-0001 ЗП Станислав Антонов Манолов

BG06RDNP001-19.011-0002 ЗП Георги Петров Георгиев

BG06RDNP001-19.011-0003 ЗП Гергана Господинова Боразова

BG06RDNP001-19.011-0004 Сакар Мийт ЕООД
BG06RDNP001-19.011-0005 Лин ООД
BG06RDNP001-19.011-0006 ЗП Пламен Недялков Николов

BG06RDNP001-19.011-0007 ЗП Деян Тончев Точев
Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

Общ обем
на
наименование на проектното инвестици Стойност
предложение
ите
на БФП
Модернизация на земеделско
стопанство за производство на
зеленчукови и зърнено –
житни култури
195201,20 117120,72
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
Покупка на техника за нуждите
на животновъдното стопанство
Модернизация за биологично
стопанство за зеленчуци
Моденизация на
животновъдно стопанство
Модернизация на
земеделското стопанство на
ЗП Деян Тончев Точев
чрез закупуване на прикачен
инвентар

140879,38

84527,63

177120,00

106272,00

95546,40

57327,84

57950,00
835680,98
300000
279%

28975,00
495613,59
200000
248%
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Подадени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ
Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти “

Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа.

Общ обем
на
наименование на проектното инвестици Стойност
Регистрационен номер
Бенефициент
предложение
ите
на БФП
Закупуване на оборудване и
съоръжения за модернизация
BG06RDNP001-19.013-0001 Тракийско вино ООД
на винарна
142813,76
71406,88
Изграждане на цех за
производство на тахан
BG06RDNP001-19.013-0002 Тубиком ООД
195385,67
97692,84
Общо
338199,43 169099,72
Индикатори по СВОМР
500000
300000
Изпълнение в %
68%
56%
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Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа.

Приети проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ
Харманли“ Подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“
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BG06RDNP001-19.045-0003 Д-р Хари Папазян ЕТ
BG06RDNP001-19.045-0004 Д-р Стефка Здравкова

BG06RDNP001-19.045-0005 Бул Машрум ЕООД
BG06RDNP001-19.045-0006 Елиани 2017 ЕООД
Д-Р Милко Гочев –
Амбулатория за
индивидуална практика за
първична дентална помощ
BG06RDNP001-19.045-0007 ЕООД

BG06RDNP001-19.045-0008

BG06RDNP001-19.045-0009
BG06RDNP001-19.045-0010

BG06RDNP001-19.045-0011

BG06RDNP001-19.045-0012

BG06RDNP001-19.045-0013
BG06RDNP001-19.045-0014

BG06RDNP001-19.045-0015

Модернизиране на
амбулатория за индивидуална
практика за първична
медицинска помощ в гр.
Харманли
Модернизиране на очен
кабинет в гр. Харманли
Въвеждане на нови услуги и
дейности, чрез закупуване на
специализирани машини
Търговски обект – магазин за
пакетирани хранителни стоки

Модернизиране на
съществуваща дентална
практика в гр. Харманли
Закупуване на машини и
оборудване за производство
на
Манолови Груп ООД
пастьоризиран компост
Инвестиции, растеж и
Натали –Наталия Пачеманова стабилност – новата визия за
-Костадин Пачеманов ЕТ
развитие на ЕТ „Натали”
Закупуване на специализирано
Техноклима ООД
оборудване
Разширяване на дейността на
"Камелия" ЕООД чрез
изграждане на
автомивка и довършителни
Камелия ЕООД
дейности в автосервиз
Медико-техническа
лаборатория Вера Дент
Модернизиране на медикоЕООД
техническа лаборатория
Изграждане на ремонтна
работилница за строителна
АБС - Строй ООД
техника
Изграждане на Салон за
Дан-Мар-2017 ЕООД
красота в гр. Харманли
Изграждане на автосервиз за
Диамант 2000 - Ивелин
автобояджийски и
Георгиев - Маргарита
тенекеджийски услуги и
Георгиева ЕТ
закупуване на оборудване

30650,29

22312,07

46320,00

34175,88

390980,00

293235,00

86393,91

64795,43

171391,00

128543,25

390500,00

292875,00

100991,64

75743,73

13461,53

10096,18

361803,55

271352,66

32355,02

24266,26

374382,95

280787,21

197031,71

147773,78

343367,16

257525,37
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BG06RDNP001-19.045-0016 Гого Багер ЕООД

Закупуване на специализирана
строителна техника

137220,00

102915,00

BG06RDNP001-19.045-0017 Лин ООД

Закупуване на специализирана
техника за строителни и
почистващи дейности

158000,00

118500,00

BG06RDNP001-19.045-0018 Стройтех 2006 ЕООД
Общо
Индикатори по СВОМР
Изпълнение в %

Инвестиция насочена в
закупуването на строителна
техника, с цел
увеличаване на
конкурентоспособността на
новосъздаденото предприятие
“Стройтех 2006” ЕООД

346972,50 260229,38
3687801,26 2764611,20
1700000
1320000
217%
209%

Приети 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;

Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа.
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Общ обем
на
наименование на проектното инвестици Стойност
Регистрационен номер
Бенефициент
предложение
ите
на БФП
Реконструкция, ремонт,
оборудване и обзавеждане на
детска ясла „Ален мак“, гр.
BG06RDNP001-19.010-0001 Община Харманли
Харманли
391152,70
391152,7
Обновяване на „Гробищен
BG06RDNP001-19.010-0002 Община Харманли
парк” в гр. Харманли
236538,17 236538,17
Рехабилитация и
реконструкция на улична
мрежа на територията на
община Харманли
BG06RDNP001-19.010-0003 Община Харманли
391156,9
391156,9
Общо
1018847,77 1018847,77
Индикатори по СВОМР
1000000
1023745
Изпълнение в %
102%
100%

Приети 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“.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа.
Общ обем
на
наименование на проектното инвестици Стойност
Регистрационен номер
Бенефициент
предложение
ите
на БФП
Харманли – култура, традиции
и обичаи
BG06RDNP001-19.017-0001 Община Харманли
30480,00
30480,00
Общо
30480
30480
Индикатори по СВОМР
40000
40000
Изпълнение в %
76%
76%
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ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ МИГ ХАРМАНЛИ
1. Одобрени 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 достига финансов ресурс и които са
включени в резервен списък по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:
- 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;
2. Одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ
Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти “:
- BG06RDNP001-19.013-0002 с кандидат Тубиком ООД;
- BG06RDNP001-19.013-0001 с кандидат Тракийско вино ООД;
3. Одобрени 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;
- BG06RDNP001-19.045-0003 с кандидат Д-Р ХАРИ ПАПАЗЯН ЕТ;
- BG06RDNP001-19.045-0004 с кандидат Д-Р СТЕФКА ЗДРАВКОВА –
АИПСМП ЕООД;
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- 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 достига финансов ресурс и които са
включени в резервен списък по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“
Подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:
- 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;
Списък на отхвърлените проектни предложения 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 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. Списък на отхвърлените проектни предложения по процедура BG06RDNP00119.017 „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;
ОТВОРЕНА Е ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С
ВТОРИ СРОК ОТ 17.12.2018Г. ДО 17:00 ЧАСА НА 08.02.2019Г.
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МИГ ХАРМАНЛИ отвори следните процедури за прием на проектни предложения:
- BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти “ с разполагаем бюджет
130 900.28лв.
- 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
40 000,00лв.
- BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“: Mярка 22 – „Популяризиране на
местните продукти и услуги“ с разполагаем бюджет 50 000,00лв.
Повече информация по процедурите и обявите за прием може да се намерят на:
https://www.mig-harmanli.org/ и на https://eumis2020.government.bg/bg/
Публикувана е Индикативна годишна работна програма за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за Водено от общностите
местно развитие на МИГ Харманли за 2019г. на https://www.mig-harmanli.org/
ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И УЯЗВИМИ ГРУПИ
На 21-ви и 22-ри ноември
2018г., в Културен център
Харманли
–
зала
„Краезнание“, се проведе
двудневно обучение на тема:
„Информираност и умения за
работа в ИСУН 2020. Лектор
на обучението бе г-жа
Христослава Георгиева –
експерт
по
ПРСР.
Присъстваха
местни
заинтересовани
лица
–
земеделски
производители,
представители на частни
фирми, представители от
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
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отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ към община Харманли и др.
През първия ден от обучението бяха разгледани следните теми: Стратегията за ВОМР
на сдружение „МИГ Харманли“; информираност за мерките, включени в нея, с цел
придобиване на компетентност при кандидатстване; насоки и документи за
кандидатстване, изисквания и др. На втория ден бяха разгледани структурата и
функциите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020); регистрация в ИСУН 2020; Формуляр за
кандидатстване в ИСУН 2020; подаване на проекти в ИСУН 2020 с КЕП и др.
В края на всяка лекционна част от обучението, беше провеждана дискусия с
участниците, които проявиха интерес към темата, задаваха въпроси, направиха
коментари и заключения. След приключване на обучението, на участниците бяха
раздадени сертификати за участие.
Обучението бе проведено във връзка със Споразумение № РД 50-152/21.10.2016г.
между УО на ПРСР за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“ за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение
„МИГ Харманли“.
На 29-ти и 30-ти
ноември 2018г., в
Културен
център
Харманли – зала
„Краезнание“,
се
проведе
двудневно
обучение на тема:
„Придобиване
на
компетентност
в
областите
на
кандидатстване
необходими умения
за изпълнение на
проекти,
финансирани
по
Стратегията за ВОМР
на МИГ Харманли“.
Лектор на обучението
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
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бе г-жа Христослава Георгиева – експерт по ПРСР. Присъстваха местни
заинтересовани лица – земеделски производители, представители на частни фирми,
представители от отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ към община
Харманли и др.
През първия ден от обучението бяха разгледани следните теми: Сключване на
договор за предоставяне на финансова помощ; Промени в договора за БФП;
Изисквания за изпълнение на дейностите и съхранение на документацията;
Процедури за подаване на искания за плащане – авансово, междинно, окончателно;
Процедури за избор на изпълнител по ЗОП; Процедури за избор на изпълнител по
ПМС 160/ 01.07.2016 г.; Информиране и публичност по проектите.
През втория ден от обучението бяха разгледани следните теми: Отчитане на проекти
в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България 2020 (ИСУН 2020); Кореспонденция с УО; Управление на потребители в
ИСУН 2020 – създаване на профили за достъп на екипа по проекта; Въвеждане на
процедури за избор на изпълнител; Публикуване на публична покана; Въвеждане на
сключен договор с външен изпълнител; План за разходване на средства по проекта;
Въвеждане на Искане за плащане – авансово, междинно, окончателно; Попълване и
подаване на Технически отчет; Попълване и подаване на Финансов отчет.
В края на всяка лекционна част от обучението, беше провеждана дискусия с
участниците, които проявиха интерес към темата, задаваха въпроси, направиха
коментари и заключения. След приключване на обучението, на участниците бяха
раздадени сертификати за участие.
Обучението бе проведено във връзка със Споразумение № РД 50-152/21.10.2016г.
между УО на ПРСР за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“ за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение
„МИГ Харманли“.
ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

На 26.11.2018г. от 10:00 часа в с. Доситеево се проведе информационна среща във
връзка с популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на
сдружение „МИГ Харманли“. На срещата присъстваха 12 души. Участниците в
срещата бяха приветствани от изпълнителния директор на сдружение „МИГ
Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
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предложения към мерките от стратегията за ВОМР, по които има остатък от средства
след първия краен срок за кандидатстване, а именно:
подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти
подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата
мярка 22 Популяризиране на местните продукти и услуги
Беше представена информация по приключил първи краен срок за кандидатстване по
всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР.

На 26.11.2018г. от 15:00 часа в гр. Харманли се проведе информационна среща във
връзка с популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на
сдружение „МИГ Харманли“. На срещата присъстваха 10 души. Участниците в
срещата бяха приветствани от изпълнителния директор на сдружение „МИГ
Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни
предложения към мерките от стратегията за ВОМР, по които има остатък от средства
след първия краен срок за кандидатстване, а именно:
подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти;
подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;
мярка 22 Популяризиране на местните продукти и услуги.
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Беше представена информация по приключил първи краен срок за кандидатстване по
всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР.

На 27.11.2018г. от 9:30 часа в с. Бисер се проведе информационна среща във връзка с
популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на
сдружение „МИГ Харманли“. На срещата присъстваха 12 души. Участниците в
срещата бяха приветствани от изпълнителния директор на сдружение „МИГ
Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни
предложения по предстоящ втори прием към мерките от стратегията за ВОМР, по
които има остатък от средства след първия краен срок за кандидатстване, а именно:
- подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти;
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- подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата;
- мярка 22 Популяризиране на местните продукти и услуги
Беше представена информация по приключил първи краен срок за кандидатстване по
всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР.
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АДРЕС И КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С НАС
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“
гр. Харманли 6450, ул. „Петко Каравелов” № 2
телефон: 0373/8 20 80
E-mail: mig.harmanli@gmail.com
Web: www.mig-harmanli.org

ЕКИП НА МИГ ХАРМАНЛИ
1. ДИАНА ГОЧЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – 0882/630615
2. ПЕТЯ ИВАНОВА – ЕКСПЕРТ – 0884/905405
3. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ – 0884/802043
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ХАРМАНЛИ
1. ВЕЛИЧКО СЯНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС (ЕТ „Сянков – Величко Иванов)
2. ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОБЩИНА
ХАРМАНЛИ - ЧЛЕН НА УС
3. ДИМЧО НАЛБАНТОВ – ЧЛЕН НА УС (ЕТ „Скорост – Димчо Налбантов)
4. ТОНКА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН НА УС („Фемили“ ООД)
5. ТЕОДОРА ЦЕНЕВА – ЧЛЕН НА УС
6. АНТОН МОЛЛОВ – ЧЛЕН НА УС
7. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ЧЛЕН НА УС
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