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

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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Одобрена процедура за подбор на проекти по подмярка 7.6
През месец октомври, „МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор
на Държавен фонд "Земеделие" за одобрение на процедура за подбор на 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“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-а.

Международна конференция на тема
“Сътрудничество – инструмент за промотиране на местно развитие”
През месец октомври 2019 г. в гр. Разлог, Министерство на земеделието храните и
горите организира шеста международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от
общностите местно развитие на тема „Сътрудничество – инструмент за промотиране
на местното развитие“. На събитието присъства целия екип на „МИГ Харманли“.
Конференцията бе открита от заместник-министъра на земеделието, храните и горите
и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони
д-р Лозана Василева и събра на едно място водещи експерти, ангажирани в
прилагането на подхода от 12 държави.
Към участниците във форума се присъединиха министъра на земеделието, храните и
горите - г-жа Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“ - г-н Васил Грудев. Освен официални приветствия към участниците във
форума, те обявиха и готовността на институциите да бъдат преодолени създалите се
през последните месеци трудности при прилагането на подхода ВОМР. Министър
Танева и изпълнителният директор на ДФЗ отговориха на въпроси, поставени от
аудиторията, както и изразиха пълната си подкрепа за изпълнение на подхода
ЛИДЕР/ВОМР в България и засилването на неговата тежест като инструмент за
развитие през следващия програмен период.
В рамките международната конференция бяха представени 18 презентации относно
настоящото прилагане и бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР, като най-голямо
внимание беше обърнато на възможностите за сътрудничество между МИГ. Бяха
представени примери за успешно реализирани проекти и бяха предложени редица
нови възможности за партньорства между местните инициативни групи. По време на
международната конференция бе подписано споразумение за партньорство между
МИГ от България, Румъния, Гърция и Молдова, които работят съвместно по
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Никола Петков” № 6 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
Стр. 2 от 12

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

транснационален проект, финансиран по подхода ЛИДЕР/ВОМР и насочен към
съхранение на традициите и популяризиране на различните видове сирена на
Балканите и методите за тяхното производство. По време на международната
конференция бяха осъществени редица срещи между МИГ от държавите – участници
във форума, като в резултат на това се очаква да бъдат разработени множество
проекти за сътрудничество.
Като част от културната програма по време на конференцията, бе организирано
изложение и дегустация на местни продукти, произведени на териториите на МИГ от
три страни – България, Румъния и Турция.
В края на форума бяха организирани посещения на реализирани проекти по подхода
ЛИДЕР/ВОМР и на културно – исторически забележителности на територията на
МИГ „Разлог“ – своеобразен домакин на мероприятието.

.
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МИГ Харманли проведе двудневно обучение на тема: "Придобиване
на компетентности за изпълнение на проекти, финансирани по
Стратегията за водено от общностите местно развитие"
На 7-ми и 8-ми ноември 2019г., „МИГ Харманли“ проведе обучение за местни
лидери на тема: "Придобиване на компетентности за изпълнение на проекти,
финансирани по Стратегията за водено от общностите местно развитие". Обучението
бе организирано от "Дениси Консулт" ЕООД, а лектор бе г-жа Христослава
Георгиева - дългогодишен експерт в областта на управлението на проекти. По време
на обучението бяха разгледани етапите от успешното изпълнение на един проект,
двата вида административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ - за възложители по ЗОП и за възложители по ПМС, предмет на договора,
срокове за изпълнение, условия, размер и начин за изплащане на авансово, междинно
и окончателно плащане, права и задължения на ДФЗ, бенефициентите и МИГ,
основания за намаляване или отказ за изплащане на финансова помощ, изменения и
прекратяване на договор за БФП и др.
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МИГ Харманли проведе двудневно обучение на тема: "Придобиване
на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по
Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП“
На 21-ви и 22-ри ноември 2019г., „МИГ Харманли“ проведе обучение за местни
лидери на тема: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти,
финансирани по Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и
ЗОП“. Обучението бе организирано от "Дениси Консулт" ЕООД, а лектор бе г-жа
Христослава Георгиева - дългогодишен експерт в областта на управлението на
проекти. По време на обучението беше разгледана правната уредба – ПМС
160/01.07.2016г., общите принципи при избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и
ПМС 160/01.07.2016г., видове процедури за избор на изпълнител, Закон за
обществените поръчки, видове процедури по ЗОП, общи правила за избор на
изпълнител по реда на ЗОП, документация за участие в процедури за възлагане на
обществена поръчка, технически спецификации, критерии за подбор и оценка,
договор за възлагане на обществена поръчка и др. Бяха проведени дискусии по
темите, на участниците бяха раздадени сертификати за участие в обучението.
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МИГ Харманли проведе седем информационни срещи на територията
на община Харманли
В периода от 02.12.2019г. до 09.12.2019г., се проведоха седем информационни срещи,
във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. Всички присъстващи
бяха запознати с мерките за подпомагане, включени в стратегията, индикативната
годишна работна програма за 2020г., постигнатите резултати и реализирани дейности
през изминалата 2019г., подадените и одобрени от МИГ проектни предложения,
сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и др. В края
на всяка информационна среща, беше провеждана дискусия, като бяха задавани
конкретни въпроси и разглеждани конкретни казуси.
Срещите бяха проведени в селата: Бисер, Шишманово, Доситеево, Рогозиново,
Болярски извор, Надежден и Българин.
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Одобрение на работата на Комисията за подбор на проектни
предложения по мярка 22
През месец декември, „МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор
на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор
на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния
съвет на „МИГ Харманли“ по мярка 22 "Популяризиране на местните продукти и
услуги" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната
инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на
проектното предложение на сдружение „Бизнесът за Харманли“, чиято стойност на
одобрените за финансиране разходи е в размер на 46446,00 лв. с ДДС. Очаква се да
бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната
финансова помощ.

Одобрение на работата на Комисията за подбор на проектни
предложения по подмярка 4.2
През месец декември „МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор
на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор
на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния
съвет на „МИГ Харманли“ по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти" от Стратегията за водено от общностите местно развитие
на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно
одобрение на проектното предложение на ЕТ „ЗП Гошо Желязков Пейков“, чиято
стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 134505,00 лв. с ДДС.
Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на
безвъзмездната финансова помощ.

Резултати от дейността на сдружение „МИГ Харманли“,
постигнати към месец декември 2019 година
Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна
инициативна група Харманли“ включва бюджет за финансиране на проекти на
местната общност на обща стойност 2 933 745 лв. Стратегията се финансира от
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските на селските райони, чрез
Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
Към края на 2019 г. са обявени 9 покани за кандидатстване с проектни предложения
към Стратегията по следните мерки: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства”,
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработката/маркетинг на
селскостопански продукти”, подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 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“
Подадени са общо 35 проектни предложения, разпределени по мерки, както следва:
- подмярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства” - 7бр.
- подмярка 4.2 - „Инвестиции в преработката/маркетинг на селскостопански
продукти” - 3бр.
- подмярка 6.4 - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ - 18бр.
- подмярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 3бр.
- подмярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата“ - 3бр.
- мярка 22 - „Популяризиране на местните продукти и услуги“ - 1бр.
Заявеният общ размер на разходите по подадените проектни предложения е 6 172
476,45 лв., от които заявената от кандидатите безвъзмездна помощ е 4 672 866,78 лв.
Одобрените от МИГ проектни предложения до края на 2019г. са 21 броя, като общите
допустими разходи и размер на безвъзмездната финансова помощ, разпределени по
мерки, са следните:

Мярка от СВОМР

Брой
одобрени
проектни
предложения

Общо одобрени
допустими
разходи

подмярка 4.1 „Инвестиции

3

513 200,58лв.

Размер на
одобрената
безвъзмездна
финансова
помощ
199 994,27лв.
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в земеделски стопанства”
подмярка 4.2 „Инвестиции
в преработката/маркетинг
на селскостопански
продукти”
подмярка 6.4
„Инвестиционна подкрепа
за неземеделски дейности“
подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура“
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“
Общо:

3

472 704,43лв.

236 352,22лв.

10

2 015 102,32лв.

1 188 102,82лв.

3

1 018 847,77лв.

1 018 847,77лв.

1

39 116,00лв.

39 116,00лв.

1

46 446,00лв

46 446,00лв.

21

4 105 417,10лв.

2 728 859,58лв.

По три от подмерките, има одобрени проектни предложения, за които не достига
финансов ресурс и които са поставени в резервен списък:
- подмярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства” - 4бр.
- подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – 4 бр.
- подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата“ – 1 бр.
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Сключени са административни договори с трима от кандидатите. Обща стойност на
финансираните проектни предложения е 727 787,14 лв., от които 536 332,89 лв. е
размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ, разпределени по мерки,
както следва:

Мярка от СВОМР

подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства”
подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработката/маркетинг на
селскостопански продукти”
подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
Общо:

Брой
Размер на
одобрени Общо одобрени одобрената
проектни
допустими
безвъзмездна
предложен
разходи
финансова
ия
помощ
1

193 319,25 лв.

75 336,50 лв.

1

146 942,99 лв.

73 471,49 лв.

1

387 524,90 лв.

387 524,90 лв.

3

727 787,14 лв.

536 332,89 лв.

ВАЖНО!
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за водено
от общностите местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР е до 30 юни 2023г.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ на адрес:
www.mig-harmanli.org, както и в офиса на Сдружението на адрес: гр. Харманли, ул.
„Никола Петков“ № 6, ет. 2.
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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. ТЕОДОРА ЦЕНЕВА – ЧЛЕН НА УС
5. АНТОН МОЛЛОВ – ЧЛЕН НА УС
„МИГ Харманли“ – 2019г.
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