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Георги Дамяново, Брезник-Трън, Тервел-Круш ари, 
Родопи-Перущ ица, Берковица-Годеч, Борино-
Доспат, Нови Пазар-Каспичан, Радомир-Ковачевци- 
Зем ен, Средец, Брезово-Братя Д аскалови, 
Ябланица-Правец, Сливница-Драгоман, Сандански, 
Карнобат, Гълъбово, Тетевен, Костенец, Кнежа и 
Елхово.
А сега да се върнем към наш ата местна инициативна 
група - М ИГ Тервел-Круш ари. Обстоятелствата и 
числата не оставят съмнение, че идва времето, в 
което след добре свърш ената предварителна 
работа,трябва да станат явни ползите за хората в 
общ ините Тервел и Круш ари. Какво представлява 
М ИГ ? Това е ю ридическо лице с нестопанска цел, 
което по същ ество е публично-частно партньорство 
между общ ините Тервел и Круш ари, бизнеса, 
земеделците , читалищ ата , граж даните и 
неправителствените организации на територията на 
двете общ ини. Общ ото събрание на М ИГ вклю чва 38 
ф изически и ю ридически лица от Тервел и 
Круш ари.Управителният съвет на М ИГ-а се състои от 

9 душ и, които представляват гореизброените 
организации - двете общ ини, читалищ ата в Тервел и 
Круш ари, "Триада”ООД гр.Тервел,земеделските 
производители Кирил Ж ендов и Христо Христов от 
Круш ари , м ладеж ката неправителствена 
организация "Бъдещ ето е в нас” от гр.Тервел.М ИГ се 
представлява от Ж ивко Георгиев - кмет на по-
голямата от двете общ ини . Съдействие при всички 
дейности по учредяването на М ИГ-а оказаха 
общ ността на земеделците от общ ина Круш ари, 
представители на бизнеса от Тервел , читалищ ата и 
кметствата в общ инските центрове и селата, 
неправителствени организации и граждани. 
Основната дейност на М ИГ-а е да реализира 

стратегия за местно развитие ( СМ Р), която вклю чва 
комплекс от мерки, по които фирмите , земеделците, 
читалищ ата , неправителствените организации и 
общ ините на общ ата територия (Тервел-Круш ари) 
могат да кандидатстват и да реализират проекти в 
подкрепа на бизнеса и приоритетите си.Стратегията 
за местно развитие вклю чва седем мерки, по които 
щ е бъдат подготвяни, подавани в М ИГ, оценявани от 
комисии, финансирани , изпълнявани, отчитани и 
проверявани проекти на граждани, фирми, общ ини, 
неправителствен сектор. 1 787 700 лв. са 
предназначени за реалистични и добре подготвени 
проекти на стопанския сектор - земеделци, 
бизнес.Други 478 000 лв. щ е подкрепят интересни и 
полезни начинания на читалищ ни настоятелства, 
п о д е л е н и я  н а  в е р о и з п о в е д а н и я та ,  
неправителствени организации. 849 000 лв. щ е бъде 
сумата, с която щ е се финансират инициативи на 
двете общ ини . Ф инансовият план на Стратегията е 
предназначен за проекти, които трябва да бъдат 
подготвени, оценени и договорени до края на 2013 г. 

и съответно трябва да са 
изпълнени и отчетени до 30 
ю ни 2015 г. В срок до два 
месеца щ е се публикуват 
обяви за набиране на 
проекти с детайлни насоки 
за кандидатстване по всяка 
от седемте мерки. След 
набиране на три проектни 
предложения щ е се извърш и 
оценка и щ е се склю чат 
първите договори за 
финансиране на проекти. 
Предстоят много срещ и с 
б е н е ф и ц и е н т и ,  
информационни кампании, 
разяснения. А сега малко 
повече за необходимостта 
от отделните мерки на 
стратегията, както и за 
възможностите, които всяка 
м ярка предоставя на 
активните ф изически и 
ю ридически лица в двете 
общ ини.
М я р к а  4 1 1 2 1  

"М одернизиране на зем еделските стопанства”

На територията работят около 1500 регистрирани 
земеделски производители. Преобладаващ ата част 
от земеделската земя се обработва в стопанства с 
по-малко от 10 икономически единици. Техниката, 
която ползват, е амортизирана и това е причина за 
неефективност на производството им. Този тип 
стопанства не отглеж дат високопродуктивни 
сортове, тъй като не са в състояние да прилагат нови 
технологии. Те щ е бъдат основните бенефициенти по 
мярка 121. Ж ивотновъдството на територията, в т.ч 

Следва на ст раница 2

* Развитие на социални услуги за населението в 
селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и 
т.н.;
* Създаване/обновяване или подобрение на 
работилници за поддръжка и ремонт на маш ини и
съоръжения:

*  други производства и услуги

М ярка 41313: "Насърчаване на туристическите 
дейности”

Районът на общ ина Круш ари има добър потенциал за 
туризъм - живописен каньон на защ итена местност 
'Суха река”, богато разнообразие от растителни и 
ж ивотински видове, традиционни културни 
фестивали и събори, съхранени традиции и обичаи. 
Територията е запазена от индустриални 
замърсявания и ш умове. Въпреки наличните 
дадености, към момента в Общ ина Круш ари липсва 
туристически продукт. Безработицата е висока. 
Дългосрочно безработните са 57.19 % от общ ия 
брой безработни лица (данни към 30 септември 
2011 г.). Неправителственият сектор не е активен и 
не ползва финансиране от ЕС за своите дейности. В 
хода на създаване на СМ Р е проявен интерес от 
местната власт и неправителствения сектор за 
съобразено с екологичното равновесие изграждане 
на места за отдих и спорт в района на "Суха река” и 
за инвестиции в района на историческа местност 
"Текето”. 

Кой м оже да кандидатства и за какви 
дейности? Общ ина Круш ари

- ю ридически лица с нестопанска цел с 

регистрация на територията на Общ ина Круш ари за:
Изграждане или обновяване на т урист ическа 
инфраст рукт ура, съоръжения и/или ат ракции за 
посет ит елит е, в т .ч.:
- Атракции за посетители, места и съоръжения за 
отдих и развлечения
- Съоръжения на общ ествената инфраструктура -

инф ормационни пунктове, инф ормационни 
табла и пътепоказатели за туристическите места и 
марш рути, заслони и съоръжения за безопасност и 
т.н. 
Разработ ване и маркет инг на т урист ически 
продукт и на т ерит орият а на Общ ина Круш ари,в 
т .ч.
- Информациоони и рекламни материали
- Стратегии и планове
Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?

1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на 
сгради, съоръж ения, помещ ения и/или друга 
недвижима собственост;
2. закупуване на маш ини,  съоръж ения и 
оборудване,  вклю чително и компю търен софтуер и 
специализирана техника (до пазарната им 
стойност);
3. общ и разходи, свързани с: 
А. консултации и услуги, необходим и за 
подготовката,  изпълнението и отчитането на 
дейностите по проекта; 
Б. маркетинг на туристически продукти на местно 
ниво,  разработване и разпространение на 
м аркетингови стратегии,  реклам ни и 
инф ормационни материали, разработване на 
електронни системи,  придобиване на патентни 
права и лицензи,  необходими за изготвяне и 
изпълнение на дейностите по проекта.

М ярка 41321: "Основни услуги за населението и 
иконом иката в селските райони”

Територията на "М ИГ Тервел-Круш ари” обхващ а 
множество разпръснати села и един малък град. 

Отдалечеността от градски центрове затруднява 
достъпа на населението до базисни услуги и 
влош ава качеството на живот на хората в малките 
населени места. В хода на създаване на СМ Р беш е 
проявен интерес към реализиране на проекти за 
предоставяне на услуги за възрастни хора или деца, 
вклю чително за здравно обслуж ване, отдих, 
свободно време и спорт.

Има силно изразени миграционни процеси, поради 
което много публични сгради са изоставени, не се 
ползват и се руш ат. Проявен е интерес за 
инвестиции в преустройство и подобряване на 
състоянието на същ ествуващ и общ ествени сгради - 
здравни служби, читалищ а, клубове на пенсионера и 
др. с цел превръщ ането им в места за предлагане на 
услуги за населението.

М ного села на територията са населени с 
концентрирани ромски общ ности, които са 
застраш ени от социално изклю чване. Предлагането 
на социални услуги, насочени към деца, млади майки 
и други целеви групи в ромската общ ност в тези 
населени места, щ е повиш и качеството им на живот 
и щ е ограничи процеса на социално изклю чване.

Заетостта в селата е сезонна, хората там трудно 
нам ират заетост, особено онези от тях, които са 
над 50 годиш на възраст и нямат квалификация. В 
същ ото време тази категория безработни лица са 
изклю чително подходящ и за дейностите по 
предлагане на социални услуги. 

Неправителственият сектор на територията има опит 
в сферата на социалните услуги. В общ ина Тервел са 
реализирани няколко социални проекта в 
партньорство Общ ина/НПО. 

Кой м оже да кандидатства и за какви дейности?
Общ ини, ю ридически лица с нестопанска цел, 
читалищ а от двете общ ини за:

- Изграж дане на нови или подобряване на 
същ ествуващ и центрове за предоставяне на 
културни услуги (културни центрове, читалищ а, 
библиотеки), вклю чително създаването на мобилни 
такива; 
- Изграждане или подобряване на центрове за 
отдих, свободно време и спорт;
- Изграждане или подобряване на центрове за 
социални услуги - грижи за деца, грижи за възрастни 
хора и хора с увреж дания, вклю чително 
специализиран транспорт, мобилни здравни услуги 
(лекари, зъболекари, аптеки ) и др.; 
- Изграждане или подобряване на центрове, 
предоставящ и услуги за населението и бизнеса, 
които се реализират чрез използване на 
информационни и комуникационни технологии (за 
подпомагане на бизнеса, за административно 
обслужване, за здравни on-line консултации и др);
- Инвестиции за подобряване на енергийната 
еф ективност на общ ински или други сгради, 
използвани за предоставяне на общ ествени услуги;
- Изграждане и оборудване на инсталации за 
производство на електрическа и/или топлинна 
енергия за сгради общ инска собственост и/или 
сгради, в които се предоставят различни услуги на 
общ ността, от възобновяеми енергийни източници; 
базирани на използването на информационни и 
комуникационни технологии (здравни съвети, 
подпомагане на бизнеса, общ ински услуги, др), 
вклю чително създаването на мобилни центрове; 
- Изграждане или рехабилитация и оборудване на 
инсталации за производство на електрическа и/или 
топлинна енергия за сгради общ инска собственост 
и/или сгради, в които се предоставят различни 

услуги на общ ността, от възобновяеми енергийни 
източници; 
- изграждане на разпределителна мрежа за био-
горива или произведена от биомаса или други ВЕИ 
топлинна/електрическа енергия.

Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?

1.  изграждане , реконструкция или ремонт на сгради 
и/или друга недвижима собственост: 
2.  закупуване на оборудване и обзавеждане, 
вклю чително и ком пю търен соф туер и 
специализирана техника,  
3. разходи за закупуване на превозни средства.
4.Закупуване на книги,аудио и видеоматериали,ако 
са част от инвестиция за предоставяне на нова 
услуга
5.Общ и разходи,свързани с инвестицията - 
проектиране,консултантски услуги и др.

М ярка 41322. "Обновяване и развитие на 
населените м еста”

В малките населени места на територията,  поради 
липса на средства, зелените площ и не се 
поддържат, не се инвестира в подобряване на 
състоянието на площ ади, тротоари, улично 
осветление. Селата са непривлекателни, както за 
живеещ ите в тях, така и за посещ ение от външ ни 
хора. При създаването на СМ Р се изрази становищ е, 
че местната инициатива, подкрепена чрез 
финансиране по подхода ЛИДЕР в много населени 
места щ е доведе до рехабилитация на стари детски 
площ адки, паркове, кътове за отдих. Хората 
заявават готовност да подкрепят всяка инициатива 
за по-добра жизнена среда в селата си.

Нивото на безработица в селата е по-високо, в 
сравнение с общ инския център. Делът на 
дългосрочно безработните в общ ия брой лица без 
трудова заетост, е голям. Особено силно изразено е 
това явление при ромската общ ност.

Територията се характеризира с религиозна и 
етническа толерантност. Големи групи от две 
основни религиозни общ ности - християнска и 
мю сю лманска, ползват много религиозни храмове, 
разпръснати във всички населени места. Сградният 
фонд на църквите и джам иите е стар, средствата 
за поддръжката м у се осигуряват от дарения и са 
ограничени по обем .

Кой м оже да кандидатства и за какви дейности?
Общ ини Тервел и Круш ари, ю ридически лица с 
нестопанска цел, читалищ а;
· М естни поделения на вероизповедания, които 
могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на 
сгради с религиозно значение.

Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?
1. рехабилитация на общ ествени зелени площ и - 
паркове и градини, детски площ адки и
съоръж енията към тях, в т.ч. доставка на 
съоръжения;
2. реконструкция и ремонт на общ ествени сгради с 
местно историческо и културно значение и
подобряване на прилеж ащ ите пространства, 
вклю чително вертикална планировка;
3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно 
значение и подобряване на прилежащ ите
пространства, вклю чително вертикална 
планировка;
4. реконструкция и изграждане на улична мрежа, 
тротоари, площ ади, улично осветление;

13 ю ни 2012 г., 12:00 часа, Гранитна зала 
на М инистерски Съвет , Соф ия. М инистър-
Председателят Бойко Борисов, М инистърът на 
земеделието М ирослав Найденов, Заместник - 
министъра на земеделието Светлана Боянова и 
Изпълнителният Директор на Държ авен Ф онд 
"Земеделие”Румен Порож анов подписват на 
публична церемония договори за финансиране на 
три местни инициативни групи - М ИГ Берковица - 
Годеч, М ИГ Тервел-Круш ари и М ИГ Борино -Доспат. 
Освен трите местни инициативни групи, избрани да 
подпиш ат договорите си за ф инансиране на 
публична церемония в присъствието на Премиера и 
М инистъра на земеделието, финансиране получават 
ощ е 16 местни инициативни групи. От М инистерство 
на земеделието и храните съобщ ават, че за 
финансиране са кандидатствали общ о 71 местни 
инициативни групи, като 19 от тях са получили 
одобрение. Деветнадесетте договора са на общ а 
стойност 67 млн. лева. През есента бяха подписани 
други 16 договора на стойност 61 млн. лева. с М ИГ-
о в е  о т  с т р а н а т а ,  
кандидатствали по първата 
покана за оценка на проекти 
. С подписването на 19-те 
договора на 13 ю ни 2012 г. 
бю джетът на М ярка 41 от 
Програма за развитие на 
селските райони е договорен 
на 100 %.
"Даваме възмож ност на 
местните инициативни групи 
да покажат, че наистина са 
инициативни и могат да 
у с в о я т п р о з р а ч н о  
средствата от 67 милиона 
лева”, подчерта министър 
Найденов на официалната 
церемония по подписване на 
договорите в М инистерския 
съвет.

С евросредствата щ е 
б ъ д а т р е а л и з и р а н и  
приоритетите в развитието 
на 570 малки населени 
м е с та  у н а с .  С р е д  
залож ените дейности са 
реконструкцията на пътната и ВиК мреж а, 
обновяването на общ ествени сгради и площ ади, 
изграждането на детски площ адки и социални 
домове, създаването на малки предприятия, 
модернизирането на земеделските стопанства и 
развитието на селския туризъм и традиционните 
занаяти.

“Това са пари, които малките населени места могат 
веднага да почувстват. Ако си проведете прозрачно 
процедурите, до няколко месеца може да започне 
реалното строителство”, бяха думите на министър-
председателя Бойко Борисов към представителите 
на 19-те местни инициативни групи от Чипровци-

М ИГ ТЕРВЕЛ-КРУШ АРИ ВЕЧЕ Е Ф АКТМ ИГ ТЕРВЕЛ-КРУШ АРИ ВЕЧЕ Е Ф АКТ

Кмет а Ж ивко Георгиев подписва договор за финансиране на М ИГ Тервел-Круш ари
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и пчеларството, е организирано в малки стопанства, 
до 10 икономически единици. Ж ивотновъдните 
стопанства се нуж даят от инвестиции за 
модернизиране на средствата за производство , 
съхранение и преработка на продукцията си. 
Засилен интерес към  инвестиции в стопанствата 
си проявяват и зем еделци, обработващ и до 30-60 
иконом ически единици, при които се очертават 
проблеми с липса на достатъчно средства за 
модернизиране на наличната им материална база. У 
част от земеделците е регистрирано намерение за 
разнообразяване на производството чрез 
съ зд а в а н е  н а  п о л и в н и  п л о щ и  за  
зеленчукопроизводство, създаване на  овощ ни 
градини с ябълки, сливи и кайсии, създаване на 
м асиви с култивирани билки - ш ипка, м аточина, 
салвия, лайка и др. етерично-м аслени култури. 
За тези видове нови производства на територията 
са реализирани успеш ни проекти, които могат да 
бъдат ползвани като добри практики. Значителна 
част от дребните земеделци желаят да инвестират в 
биозем еделие, отчитайки съхранената природна 
среда на територията. Не са малко зем еделците, 
които отглеждат м лекодайни говеда и им ат 
необходим ост да приведат производствата си в 
съответсвие със стандартите на общ ността. 
Очакват се интервенции и в пчеларството - 
нискотехнологично, но добре застъпено на 
територията. Напълно осъзната от земеделските 
производители е необходимостта от повиш аване на 
еф ективността на разходите за земеделска 
продукция в стопанствата им посредством 
използване на природните дадености за 
изграждане на ВЕИ инсталации в стопанствата, 
което по своята същ ност е иновация за 
територията,тъй като до м ом ента ням а изградени 
ВЕИ инсталации в стопанствата.

Кой м оже да кандидатства и за какви дейности?

Зем еделски производители - ф изически и 
ю ридически лица за една или няколко от 
следните дейности:
П одобряване на цялостната дейност на 
земеделското стопанство чрез: 
* внедряване на нови продукти, процеси и 
технологии и подобряване на наличните 
производствени материални и/или нематериални 
активи, и/или 
* подобряване на сътрудничеството с 
производителите и преработвателите на земеделски 
продукти, и/или 
* опазване на околната среда, вклю чително с 
намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 
* увеличаване използването на възобновяеми 
природни ресурси и подобряване на ефективността 
на използваните при производството суровини, 
и/или 
* подобряване условията на труд, и/или 
* подобряване на хигиенните, ветеринарните, 
фитосанитарните, екологичните и други условия на 
производство, и/или 
* подобряване качеството на произвежданите 
земеделски продукти, и/или 
* подобряване на възможностите за производство, 
преработка и маркетинг на биологични земеделски 
продукти. 

Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?
1. Строителство или обновяване на сгради и друга 
недвиж им а собственост, използвана за 
земеделското производство на ниво стопанство, 
вклю чително такава използвана за опазване на 
околната среда. 
2. Закупуване и/или инсталиране на нови маш ини, 
съоръж ения и оборудване, необходими за 
подобряване на земеделския производствен процес 
3. Създаване и/или презасаж дане на трайни 

насаждения 
4. Инвестиции, вклю чително закупувани чрез 
финансов лизинг, за достигане съответствие със 
стандарти на Общ ността 
5. Инвестиции, вклю чително закупувани чрез 
финансов лизинг, за пчеларство: транспортни 
средства и съоръжения, в т.ч. съоръжения за 
рационализиране на подвижно пчеларство, за 
съхраняване и първична преработка на пчелен мед и 
други пчелни продукти, технологични линии, 
цялостно пчеларско оборудване и оборудване за 
развъждане на пчели майки. 
6. Рехабилитация на същ ествуващ и и изграждане на 
нови дренажни съоръжения и свързана с тях малка 
инфраструктура, както и закупуване, вклю чително 
чрез финансов лизинг, на техническо оборудване за 
тяхната експлоатация. 
7. Закупуване, вклю чително чрез финансов лизинг, 
на специализирани земеделски транспортни 
средства, вклю чително камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни превозни средства за 
транспортиране на продукция, превозни средства за 
транспортиране на живи животни и птици 
8. Инвестиции за напоителни съоръж ения и 
оборудване, вклю чително закупувани чрез 
ф инансов лизинг, за рехабилитация и/или 
подобряване на същ ествуващ а м реж а в 
стопанството, вклю чително нови тръбопроводи, 
системи за капково напояване, инсталации за 
дъждуване, малки помпени станции, технически 
средства и съоръжения за съхраняване и/или 
опазване на водата 
9. Достигане на съответствие с международно 
признати стандарти 
10. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за 
предпроектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти, придобиване на 
ноу-хау, патентни права и лицензии, извърш ени 
както в процеса на подготовка на проекта преди 
подаване на заявление, така и по време на неговото 
изпълнение 

М ярка 41123 "Добавяне на стойност към  
зем еделски продукти»

Зърнопроизводството заема основно място в гамата 
от земеделски култури. Има  и стопанствата, в които 
се отглеждат високопродуктивни породи животни. В 
същ ото време фуражите са скъпи, което се дължи на 
липса на добре оборудвани фуражни цехове и 
складове. Това обуславя интерес у местните 
земеделци към дейности, свързани с производство и 
съхранение на фуражи и зърно,което по своята 
същ ност представлява инновация, тъй като до 
момента няма производители на територията, които 
да разполагат с мощ ности за производство на 
фуражи и съхранение на зърно.

Произвежданото на територията краве м ляко - 
суровина за производство на м лечни продукти,  
се изкупува на изклю чително ниски цени, поради 
недостатъчните мощ ности за преработката му на 
територията. Това провокира интерес за изграждане 
и разш иряване  на инсталации за преработка на 
сурово мляко.

Наличието на няколко плододаващ и овощ ни градини 
и други в процес на създаване, както и интересът към 
поливното зеленчуко-производство, ясно очертават 
необходимостта от хранилищ а за плодове и 
зеленчуци на територията. Понеже ням а условия за 
съхранение, сега продукцията се реализира 
веднага след прибирането й, на ниски цени. 
Идентифицирани са нагласи у производителите на 
плодове за реализиране на проекти за създаване на 
бази за съхранение на продукцията им територията-
иновация по смисъла на подхода ЛИДЕР. В 
с.Зърнево, общ .Тервел земеделски производител 
започна  строеж на цех за преработка на семена и 
ядки .

Традициите в животновъдството, благоприятствани 
от евтиния фураж и подходящ ия климат, водят до 
нуждата от създаване на нови допълнителни 
м ощ ности, фокусирани върху съхранението и 
преработването на м есо. Сега животните се 
изкупуват за нуждите на външ ни за  територията 
м есопреработвателни предприятия, на ниски 
цени.

На територията са съхранени традициите в 
производството на пчелен мед, пчелни продукти и 
възпроизводство на пчелните семейства. М естните 
производители не продават продукцията си на 
крайни купувачи, а на външ ни за територията 
преработвателни ф ирм и, без додобавена 
стойност на продукта. Това е предпоставка за 
интервенции, насочени към  преработка и 
пакетиране на пчелни продукти.

Наличието на площ и с етерично-маслени култури, 
вкл. билки и тенденцията за увеличаването им води 
до ясно дефинирана потребност от изграждане на 
дестилерии и технологии за други дейности, 
обслужващ и преработката на този тип култури.

Кой м оже да кандидатства и за какви дейности?

Ф изически или ю ридически лица, регистрирани по 
Търговския закон или Закона за кооперациите, 
които са микро или малки предприятия за  една или 
няколко от следните дейности:
Извърш ване на инвестиции в сектори:
1. мляко и млечни продукти, с изклю чение на 
производство, преработка и/или маркетинг на 
продукти, наподобяващ и/заместващ и мляко и 
млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, вклю чително гъби;
4. пчелен мед, с изклю чение на производство, 
преработка и/или маркетинг на продукти,
наподобяващ и/ заместващ и пчелен мед и пчелни 
продукти;
5. зърнени, мелничарски и ниш естени продукти, с 
изклю чение на производство, преработка и/или 
маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини, с 
изклю чение на производство, преработка и/или 
маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, вклю чително 
билки, с изклю чение на производство, преработка 
и/или маркетинг на тю тю н и тю тю неви изделия, 
захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни 
(фуражи);
10. производство на енергия чрез преработка на 
първична и вторична биомаса от растителни и
животински продукти
Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?
М атериални инвестиции за:
1. изграждане и/или модернизиране на сгради и 
други недвиж им и активи ,  свързани с 
производство,преработка и/или м аркетинг, 
вклю чително събаряне на стари сгради и 
производствени съоръжения;
2. закупуване и инсталиране на нови маш ини и 
оборудване за подобряване на производствения 
процес и маркетинга, вклю чително чрез финансов 
лизинг, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, охлаж дане, 
замразяване, суш ене и съхраняване на суровините 
или
продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на 
нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствените нужди на
предприятието, както и за продажба в случай на 
преработка на първична и вторична биомаса от 

растителни и животински продукти от приложение 
№  1 на Наредба №  18 от 26.06.2008;
д) подобряване и контрол на качеството и 
безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на специализирани транспортни 
средства, свързани с подобряване на 
производството,осигуряване на суровини и 
реализация на продукцията, вклю чително чрез 
финансов лизинг;
4. изграж дане/модернизиране, вклю чително 
оборудване на лаборатории, които са собственост 
на кандидата, разположени са на територията на 
предприятието и са за нуждите на производствения 
процес, вклю чително чрез финансов лизинг;
5. материални инвестиции за постигане на 
съответствие с нововъведени стандарти на 
Общ ността
6. материални инвестиции за постигане на 
съответствие с действащ и стандарти на Общ ността 
за предприятия с преходен период в секторите 
"мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти"
Нематериални инвестиции за:
7. покриване на международно признати стандарти 
за:
а) въвеж дане на системи за управление на 
предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO
14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; 
ISO 19011:2002; ISO 27001; систем и за 
управление,базирани на инф орм ационни 
технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на 
опасностите и контрол на критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в 
предприятията;
8. закупуване на софтуер, вклю чително чрез 
финансов лизинг;
9. разходи, свързани с проекта, като разходи за 
предпроектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти,инж енери и консултанти, технико-
икономически оценки и анализи, маркетингови 
стратегии,разработване на бизнесплан, 
придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, 
необходими за изготвяне и изпълнение на 
дейностите по проекта.

М ярка 41311 . "Р азнообразяване към  
незем еделски дейности”

На територията работят голям брой ниско 
продуктивни м алки стопанства, чиито 
собственици не разполагат със свободни 
средства, за да стартират друг бизнес. Това ги 
прави зависим и в пълна степен от зем еделието, с 
произтичащ ите от това рискове и проблем и - 
ограничени възм ожности за реализация, висока 
безработица, м играция на м лади хора. 

Подпомагането на земеделски производители от 
територията да развият неземеделски дейности щ е 
създаде нови работни места за населението, което 
не се занимава със земеделие и може да допринесе 
за намаляване на миграцията от селските райони. 
Щ е осигури допълнителен и стабилен доход за 
земеделците и щ е пренасочи работна ръка от 
земеделието към работни места с по-висока 
производителност.

Услугите на територията са недостатъчни и 
труднодостъпни в отдалечените населени м еста. 
Там има земеделски производители, които биха 
м огли да осигурят липсващ ите услуги за 
населението, като едновременно създадат нови 
работни места. 

Съхранените природа и културно-историческо 
наследство са добра база за развитие на туризъм , 
но такъв липсва на територията. Земеделците са 
активните хора на територията, особено в малките 
населени места и при подпомагане с капитал биха 
развили туризъм, с което да привлекат външ ни хора 

в селата си.   

М ного земеделски производители през последните 
месеци процедират за изменение на ПУП за малки 
фотоволтаични централи - до 500 квт в собствени 
терени в урбанизирани територии. Те проявяват 
интерес към финансиране изграждането на такива 
съоражения чрез кандидатстване с проект по 
подхода Лидер.

Кой м оже да кандидатства и за какви дейности?

Еднолични търговци и ю ридически лица-
зем еделски производители за една или няколко от 
следните дейности:
* Развитие на туризъм: база за туристическо 
настаняване и осигуряване на храна на туристите,
база за спорт и отдих, опазване и експониране на 
места с културен, природен или образователен 
интерес и т.н.
* М естно занаятчийство
* Развитие на социални услуги за населението в 
селските райони - грижи за деца, за възрастни
хора и т.н.;
* Създаване/обновяване или подобрение на 
работилници за поддръжка и ремонт на маш ини и
съоръжения:

*  други производства и услуги
Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на 
сгради, и/или помещ ения и друга недвижима 
собственост;
2. закупуване на транспортни средства за 
неземеделски дейности, пряко свързани с 
дейността,
вклю чително чрез финансов лизинг1;
3. закупуване на маш ини, съоръжения и оборудване, 
вклю чително и компю търен софтуер и
специализирана техника до пазарната им стойност, 
вклю чително чрез финансов лизинг1;

4. общ и разходи - проектанти, архитекти

М ярка 41312. "Подкрепа за създаване и развитие 
на м икропредприятия”

На територията преобладават м икропредприятия 

- еднолични търговци, които  осигуряват заетост 
на не повече от едно-две лица. По-голямата част от 
този тип фирми са създадени за самонаемане от 
хора, които са загубили работните си места. 
Отсъствието на достатъчно познания и опит в 
началото на дейността им е довела до това, че 
повечето от тях се заним ават с търговия на 
дребно. Истинското предприемачество, което води 
до създаване на продукт за територията, има нужда 
от стимулиране. Потребностите на територията от 
нови продукти, вкл.услуги, обуславя необходимост 
от подпом агане на м икропредприятия за 
производства и услуги.

М алкият обем инвестиции в дребния бизнес 
ограничава възм ожностите м у за създаване на 
заетост. В производството и услугите, както и в 
зем еделието, са ангажирани предим но м ъже. 
Ж ените и м ладите хора трудно нам ират трудова 
реализация. Подкрепата за инвестиции за 
стартиращ и и развитието на същ ествуващ и 
микропредприятия от територията щ е допринесе за 
подобряване на конкурентоспособността им и 
създаването на повече и по-качествени работни 
места. Проявен е интерес от дребния бизнес към 
интервенции в сферата на туризма, услугите за деца, 
свободното време и спорта, приложните занаяти, 
производство на текстилни изделия и предмети за 
бита от естествени материали. Осъзната е 
необходимостта от ф инансова подкрепа за 
маркетинг и реклама на местните продукти с цел 
излизане на други пазари.   

Кой м оже да кандидатства и за какви дейности?
С ъ щ е с тв у в а щ и  и  н о в о о б р а з у в а н и  
микропредприятия за развитие на неземеделски 
дейности.

Какви инвестиции са допустим и в проектите по 
тази м ярка?
Развитие на туризъм : база за туристическо 
настаняване и осигуряване на храна на туристите, 
база за спорт и отдих, опазване и експониране на 
места с културен, природен или образователен 
интерес и т.н.
* М естно занаятчийство
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За обсъждане на проект, който щ е се финансира чрез дългосрочен общ ински дълг
Уваж аеми съграж дани,

На основание чл.15, ал. 1 и 2 от Закона за общ инския дълг,

ВИ КАНЯ 
На публично обсъж дане на проект “Система за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци от общ ина Тервел”

О бщ и параметри на проекта:
1.Предназначение: Закупуване на сметосъбиращ  автомобил и съдове за битови 

отпадъци с цел :
1.1.Разш иряване на обхвата на система за организирано събиране и транспортиране 
до изградено и функциониращ о депо на отпадъците , генерирани в населените места 
на О бщ ина Тервел, посредством :
1.1.1.Въвеж дане на система за 1 организирано събиране и транспортиране на 
отпадъците от 16 населени места в О бщ ина Тервел, а именно: с.Безмер, 
с.Кочмар,с.Ж егларци, с.Зърнево, с.Коларци, с.Бож ан, с.Ангеларий, с.Каблеш ково, 
с.М али И звор, с.Н ова Камена, с.О рляк, с.П оп Груево, с.П олк.С авово, 
с.Проф.Златарски, с.Сърнец, с.Честименско;
1.1.2.О птимизиране на въведена система за организирано събиране и 
транспортиране на отпадъците от гр.Тервел.
2.Стойност на кредита: 543 780 лв.
3.Начин на финансиране: Безлихвен заем за общ ини от ПУДО О С (Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда.
4. Начин на обезпечаване : Запис на заповед .
5.М ясто и дата на обсъж дането: 26 ю ни 2012 г., гр.Тервел, 17:00 часа, зала на 
О бщ ински съвет гр.Тервел.

П О К А Н А


