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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Одобрен проект по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура”
На 07.07.2020г., Кметът на Община Харманли - Мария Киркова и Изпълнителният директор на сдружение “МИГ Харманли” – Диана Гочева, подписаха 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” с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Обновяване на „Гробищен
парк“ – гр. Харманли“ по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение “МИГ Харманли”.
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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.

Одобрен проект по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти”
На 28.09.2020г., Изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ –
Диана Гочева и Управителя на „Тракийско вино“ ООД – Тодор Братанов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ
Харманли“ - подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
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Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за
реализирането на одобрен
проект на „Тракийско вино“
ООД с наименование: „Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация
на винарна“ по подмярка
4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение
“МИГ Харманли”.

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 135 787,04 лв., от които одобрена субсидия - 67 893,50 лв. Проектът 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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Информационно събитие за прилагане на подхода Водено от
общностите местно развитие се състоя в Разлог
Екипът на сдружение „МИГ
Харманли“ участва в информационно събитие за прилагане на подхода ВОМР, заедно
с представители на Местни
инициативни групи от България, представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони (2014 - 2020г.) – Министерство на земеделието, храните и горите и на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, която се проведе в края на месец юни 2020г. в гр. Разлог, при
спазване на всички противоепидемични мерки, въведени, заради COVID-19.
Срещата бе открита от г-н Стефан Спасов – началник отдел „ВОМР“,
дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ. Присъстваха и голяма част от експертите от отделът. Представител на държавен фонд
„Земеделие“ бе г-н Калоян Костадинов – директор дирекция „Договориране“ към ДФЗ. На срещата бяха дискутирани важни въпроси и трудности,
свързани с прилагането на подхода ВОМР. Дискутираха се и причините за
забавата при разглеждане от страна на ДФ „Земеделие“ на проведените
от МИГ - 325 процедури, по които са подадени 1530 проектни предложения
на местни бенефициенти в периода 2018
- 2020 година, но досега са сключени едва
93 административни
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
одобрените проекти.
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Изпълнителният директор на „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева, апелира за ускоряване на процеса на оценяване, както и приоритизиране разглеждането на проектите, като най – напред да бъдат разгледани проектите,
които са подадени по проведени от 2018г. процедури за прием, каквито са по
– голямата част от процедурите на „МИГ Харманли“. Г-н Костадинов пое ангажимент и увери, че ще направят всичко възможно в най – кратки срокове
да се преодолее огромното забавяне.
В заключение, бе обърнато внимание и на предстоящия програмен период
- 2021 - 2027г. МИГ бяха информирани за предварителните становища на
отговорните институции относно разширяване на териториалния обхват,
прилагане на многофондово финансиране за новите стратегии за водено от
общностите местно развитие при разширяване на териториалния обхват
на подхода ВОМР и увеличаване на финансовия ресурс.

Информационно събитие за прилагане на подхода Водено от
общностите местно развитие се състоя в Трявна
Екипът на сдружение „МИГ
Харманли“ участва в информационно събитие за
прилагане на подхода ВОМР
в гр. Трявна. На събитието
се разгледаха и обсъдиха
следните теми:
1. Популяризиране на подхода „Водено от общностите
местно развитие“;
2. Обсъждане на процеса на
изпълнение на одобрените
стратегии по подхода
„Водено от общностите
местно развитие“;
3. Представяне на добри практики по подхода „Водено от общностите местно развитие“;
4. Обменяне на информация между Местните инициативни групи (МИГ) за
прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“;
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5. Обменяне на информация между Управляващите органи на програмите, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие“,
вкл. и с участието на Управляващи органи от останалите програми,
финансирани със средства на ЕС, както и с участието на представители на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет;
6. Представи се напредъка по подхода „Водено от общностите местно
развитие“.

Международна конференция по подхода
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)
Събитието започна в Ефорие норд, Румъния, където се обсъди подходът ВОМР и стратегията от фермата до трапезата, където присъстваха ограничен брой участници, заради ситуацията с кризата
COVID 19.
Екипът на МИГ Харманли присъства на Международна конференция
по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), в к.к.
Албена в България по време на втората част от събитието.
Сред основните теми, които бяха обсъдени в България са: политиката
за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС,
интегрирани териториални инвестиции за многосекторно развитие
на местните общности и тяхното взаимодействие, подходът ВОМР в
периода 2021-2027г. и др. Проведоха се и дискусии за Smart villages, иновации и териториално сътрудничество, както и изготвяне на проект
с предложения до ЕК.
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За популяризиране на традиционни местни производства, продукти и
местна култура, в рамките на Международната конференция се проведе изложение за
представяне и дегустация на продукти,
произведени
на териториите на
Местните инициативни групи (МИГ) в
България.
В
конференцията
взеха участие представители от Европейската комисия,
на управляващите
органи на държавите – членки на ЕС, представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващите органи на
Програмата за развитие на селските райони, ОП „Региони в растеж 2014

– 2020 г.“, Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“, Министерския съвет, Народното събрание, както и
представителите от Местните
инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др.
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Изпълнен проект по подмярка от стратегията за Водено от
общностите местно развитие
Изпълнена е инвестицията по 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.
Проектът е за “Модернизация на земеделското стопанство за производство на зеленчукови и зърнено - житни
култури”. Инвестициите по проекта са за закупуване на селскостопанска
техника – плуг, челен товарач, балопреса и хопер и са в размер на 193 319,25
лв. без ДДС. Подадена е заявка за окончателно плащане.

„МИГ Харманли“ – за изминалата 2020г.
През изминалата година „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 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от
Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. По процедурата имаше най - голям интерес и
бяха подадени най - много проектни предложения.
Бяха сключени шест административни договора с обща стойност на
одобрените по проектите разходи в размер на 789 423,91 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проектите е в размер на 528 709,58лв.
Проектите са по следните мерки от стратегията и включват посочените инвестиции:
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•
по мярка 22 - „Популяризиране на местните продукти и услуги“
от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“ - 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;
•
по подмярка 6.4 - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“ - изграждане на салон за красота в гр. Харманли, включително закупуване
на оборудване;
•
по подмярка 4.2 - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ
Харманли“ - инвестиции в технологично оборудване на Модулен обект
за преработка на мляко и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал;
•
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 сдружение „МИГ Харманли“- 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“;
•
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“ - 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;
•
по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ
Харманли“ - 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.
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
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През годината бяха извършени проучвания и анализи на територията,
резултатите от които са качени на интернет страницата на сдружението.
Беше изработен видео – филм за дейността на сдружението, който
също е наличен на интернет страницата на сдружението.
„МИГ Харманли“ беше включена в поредицата „Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” по АГРО ТВ, по инициатива на Министерство на земеделието, храните и горите.
Бяха извършени и редица други дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие.
И през 2021 година, сдружение „Местна инициативна група Харманли“
ще продължи да работи в подкрепа на местната общност.

Екипът и Управителният съвет на „МИГ Харманли“
Ви пожелават Весела Коледа и Щастлива Нова Година!
Бъдете много здрави, щастливи, обичани и успешни!
Благодарим Ви, че работим и се развиваме заедно!
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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
Web: www.eufunds.bg/bg

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 – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА - ЧЛЕН НА УС
ДИМЧО НАЛБАНТОВ – ЧЛЕН НА УС
ТЕОДОРА ЦЕНЕВА – ЧЛЕН НА УС
АНТОН МОЛЛОВ – ЧЛЕН НА УС
„МИГ ХАРМАНЛИ“ – 2020Г.
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