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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: 2933745,00 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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„МИГ Харманли“ одобри проекти, подадени в рамките на втори 

краен срок за кандидатстване, на обща стойност 257 357,00 лв. 

 
Приключи оценката на проектни предложения по три процедури за прием на проекти 

в рамките на втори краен срок за кандидатстване: 

1. BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти; 

2. BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното 

и природното наследство на селата; 

3. BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“ - Мярка 22 - Популяризиране на 

местните продукти и услуги. 

За периода на прием от 17.12.2018г. до 08.02.2019г. постъпиха общо по всички 

процедури - четири проектни предложения. 

o Проектно предложение по подмярка 4.2. – „Подобряване на 

производителността, чрез закупуване на Модулен обект за преработка на мляко с 

капацитет 250 литра на ден и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал“, 

кандидат: ЗП Гошо Пейков 

o Проектно предложение по подмярка 7.6. - "Живата сила на традициите", 

кандидат: Сдружение „Бизнесът за Харманли“ 

o Проектно предложение по подмярка 7.6. – „Харманли – култура, традиции и 

обичаи“, кандидат: Община Харманли 

o Проектно предложение по мярка 22 - "Повишаване потенциала на местните 

продукти и услуги", кандидат: Сдружение „Бизнесът за Харманли“ 

След направена оценка на проектните предложения, Комисията за подбор на 

проекти, одобри три от представените проектни предложения и постави в резервен 

списък едно от проектните предложения, поради липса на финансов ресурс. 
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На 01.04.2019г., Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, одобри 

оценителните доклади за работата на Комисиите за подбор на проектни предложения 

по всички 3 процедури. 

Изпратено е уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка. 

Предстои извършване на проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за спазване на 

процедурата за подбор на проекти от МИГ Харманли. 

Разполагаемият финансов ресурс за следващ прием е, както следва: 

Подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – 

63 675,50 лв. 

Процедурите са обявени във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между Управляващия 

орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и 

сдружение „МИГ Харманли“, финансирано по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони – Европа инвестира в селските райони. 

 

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50-

152/21.10.2016г. 
 

 

На 09.07.2019г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана 

Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/09.07.2019г. към 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие 

РД 50 – 152/21.10.2016г. /на основание чл. 10, ал. 3 Промяна в предварително 

одобрения максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към 

СВОМР по инициатива на УО на ПРСР 2014-2020г./ 

  

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в подмярка 6.4. – 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ като в подраздел „Интензитет 

на финансовата помощ и размер на финансовата помощ“ се създава изречение второ 
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„Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да 

надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“. 

  

Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение. 

  

Споразумението се прилага по отношение на приеми по подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, които не са обявени към 

датата на влизането му в сила. 

 

 

МИГ Харманли получи Заповед на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъбразно 

проведена процедура за подбор на проектни предложения по 

подмярка 4.1 
 

На 28.08.2019г., сдружение 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 подписан 

договор за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

към стратегията за 

ВОМР на МИГ 

Харманли 
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На 04.09.2019г., в офиса на сдружение "МИГ Харманли", председателя на 

Управителния съвет - Величко Сянков и ЗП Станислав Манолов, подписаха първия 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма за 

развитие на 

селските райони за 

периода 2014 - 

2020г., 

съфинансирана от 

европейския 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони. 

Одобрените 

разходи за 

"Модернизация на 

земеделското 

стопанство за 

производство на 

зеленчукови и 

зърнено - житни 

култури" са в 

размер на 

193319,25 лв. без ДДС. 

 

 

 

МИГ Харманли получи Заповед на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъбразно 

проведена процедура за подбор на проектни предложения по 

подмярка 7.2 
 

На 03.09.2019г., МИГ Харманли получи ОДОБРЕНИЕ на законосъобразна 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-а.  
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Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ към стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Харманли" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 09.09.2019г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" 

- Величко Сянков и Кмета на Община Харманли - Мария Киркова, подписаха 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект 

на Община Харманли по подмярка 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от 

Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли". 
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Сключеният договор е 

на стойност 387 

524,90лв. 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".  

 

 

 

 

 

МИГ Харманли получи Заповед на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъбразно 

проведена процедура за подбор на проектни предложения по 

подмярка 4.2 
 

На 18.09.2019г., МИГ Харманли получи заповед на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на процедура за подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР на МИГ-а. 
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Трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към 

Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ ХАРМАНЛИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 19.09.2019г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" 

- Величко Сянков и управителя на "Тубиком" ООД - Банко Банев, подписаха Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 
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Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект 

на "Тубиком" ООД по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли". 

По проекта е предвидено изграждане на цех за производство на тахан. 

Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е на стойност 146942,99лв. 

 

 

МИГ Харманли получи Заповед на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъбразно 

проведена процедура за подбор на проектни предложения по 

подмярка 7.6 
 

На 27.09.2019г., МИГ Харманли получи заповед на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъобразно 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-а. 
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Екипът на МИГ Харманли присъства на проведени информационни събития за 

прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, организирани от 

Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

– Министерство на земеделието, храните и горите 

 

 

В гр.Трявна се проведе информационно събитие относно прилагане на подхода 

ВОМР – представяне на напредъка, трудности и дискусия по важни въпроси , 

свързани с прилагането на подхода ВОМР. Управляващият орган на ПРСР и ДФЗ 

представиха често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода. Бяха 

дискутирани теми поставени от Асоциацията на МИГ. 

Основните цели и очаквани резултати от събитието са свързани с популяризирането 

на подхода ВОМР, представяне на добрите практики на подхода, обмен на 

информация между отделните МИГ и обмен на информация между МИГ и 

Управляващите органи на отделните програми. 
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В град Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено 

от общностите местно развитие".  

В информационното събитие участваха представители на МИГ, УО на ПРСР и ДФЗ. 

Бяха представени напредъка, трудностите и се  проведе дискусия по важни въпроси, 

свързани с прилагането на подхода ВОМР. 

На информационната среща бе организирана дегустация на продукти от местни 

производители, осигурени от Местните инициативни групи от областта. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2. ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА - ЧЛЕН НА УС 

3. ДИМЧО НАЛБАНТОВ – ЧЛЕН НА УС 

4. ТОНКА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН НА УС 

5. ТЕОДОРА ЦЕНЕВА – ЧЛЕН НА УС 

6. АНТОН МОЛЛОВ – ЧЛЕН НА УС 

7. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ЧЛЕН НА УС 
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