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За дейността на  Сдружение Местна инициативна група 
„Общини Минерални бани и Черноочене“

Споразумение № РД 50-188/29.11.2016 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: 3 755 193,00 лв.
  
   - 2 933 745,00 лв. осигурени от ПРСР 2014-2020
   - 821 448,00 лв. осигурени от ОПИК 2014-2020
 

Европейско съфинансиране - 3 379 673,70 лв. 
 Национално съфинансиране - 375 519,30 лв.
 
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 

„ВОМР“:
 Стойност на проекта: 976 940,00 лв.
 

Европейско съфинансиране - 879 246,0 лв. 
 Национално съфинансиране - 97 694,00 лв.



 ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

 ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

 Община Минерални бани се намира в Южна България, на 18 км от областния 
град Хасково. Територията и от 214 664 дка. е разположена в Източни Родопи и е 
характерна с предимно хълмистия си релеф. Надморските височини  варират между 
50 и 500м., с най-висок връх „Аида„ -859м.
Курортът Минерални бани, който е и общински център е разположен на 280 
м.н.в. Районът е със смекчен континентален климат – мека зима, топло лято 
и продължителна есен, което благоприятства целогодишното балнеолечение. 
На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да 
замърсяват околната среда. Курортният център е обгърнат от прекрасна горска 
растителност, даряваща го с кристално чист въздух и естествена красота.
 
 Славата си на балнеоложки  курорт, селището Минерални бани носи  от  епохата 
на римляните. Още тогава термалните извори привличали хората с целебния си 
ефект за ревматични, периферно – съдови, опорно – двигателни, гинекологични и 
други заболявания. Според историците през ІІ в. около топлите минерални извори 
е бил разположен античен град с над 12 000 жители /Топлицос/.
 
 СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ стартира своята дейност на 
01.12.2016 г. след подписано Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-
188/29.11.2016 г.
 
 През 2016 г. МИГ „Минерални бани – Черноочене“, започна своята дейност с 
организация на работния процес. След подписване на Споразумение за изпълнение 
на СВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г., служителтие на МИГ – изпълнителен директор, 
експерт по прилагане на СВОМР и счетоводител, официално встъпиха в длъжност 
считано от 01.12.2016 г., като за място на работа предварително беше нает офис, 
намиращ се на бул. „Васил Левски“ № 3 в с. Минерални бани.
 
 През 2017 г. екипът за администриране на проекти на МИГ „Общини 
Минерални бани и Черноочене” работи по организационната подготовка за 
стартиране на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Същата 
година не са обявени приеми на проекти предложения по мерките от стратегията за 
ВОМР, поради възпрепятстване от определени фактори, произтичащи от промени 

в нормативната уредба и други. 
 Проведени са информационни срещи и обучения за местни лидери и уязвими 
групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, свързани с популяризиране на 
СВОМР и прилагане на подхода през месец декември 2017 година.
 
 През 2018 г. са обявени следните приеми на проектни предложения по мерките 
от стратегията за ВОМР:
 1. Мярка ОПИК 2014-2020 – „Подобряване на производствения капацитет 
в МСП“ с два крайни срока за кандидатстване – първи краен срок 12.11.2018 г., 
17.00ч. и втори краен срок 22.04.2019 г., 17.00ч.
 2. Мярка 4.1 – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с три 
крайни срока за кандидатстване – първи краен срок 05.03.2019 г., 17.00ч. и втори 
краен срок 29.04.2019 г., 17.00ч. и трети краен срок 25.10.2019 г.
 3. Мярка 7.2 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с един краен 
срок за кандидатстване – 05.03.2019 г., 17.00ч.
 4. Мярка 6.4.1 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с три 
крайни срока за кандидатстване – първи краен срок 11.03.2019 г., 17.00ч. и втори 
краен срок 30.06.2019 г., 17.00ч. и трети краен срок 25.11.2019 г., 17.00ч.
 Успешно приключи прием на проектни предложения по първи краен срок по 
процедура № BG16RFOP002-2.030 „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП“. В рамките на първия краен срок е подадено едно проектно предложение, 
като сумата на общите допустими разходи е в размер на 355 992,00 лв., а сумата на 
исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 90% от сумата на общите 
допустими разходи или 320 392,80 лв.
 
 По останалите обявени процедури, приемът продължи до началото на 2019 г.
 
 Проведени са 2 /броя/ обучения на местни лидери и за уязвими групи 
застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, 
изпълнение и отчитане на проекти, както и 10 /десет/ броя информационни срещи в 
различни населени места  от територията на МИГ, в следствие на което е постигнато 
въздействие от СВОМР върху уязвими и малцинствени групи. 
Чрез обученията на местни лидери и уязвими групи и проведените информационни 
срещи са обхванати общо 169 /сто шестдесет и девет/ лица.
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 Обучения на местни лидери и за уязвими групи застрашени от бедност целеви 
групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
проведено в община Черноочене

    Обучения на местни лидери и за уязвими групи застрашени от бедност целеви 
групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
проведено в община Минерални бани

 С цел популяризиране на Стратегията за ВОМР се изработиха и разпространиха 
рекламни материали.

 През м. Септември 2018 г., служителите на МИГ “Минерални бани - Черноочене” 
посетиха МИГ „Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“, където се проведе съвместна 
двудневна работна среща с екипа на МИГ „Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“ и екипа на 
МИГ „Кирково-Златоград“.
 
 Работна среща с екипа на МИГ „Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“ и екипа на МИГ 
„Кирково-Златоград“

 Обмяна на опит с колегите от МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и МИГ 
„Кирково – Златоград“

 Обсъждане на теми свързани с изготвяне процедури за кондидтстване в ИСУН 
2020
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 На 28.12.2018 г. се проведе първата Годишна конференция на МИГ с информационен 
базар в с. Минерални бани, хотел „Изворите“, община Минерални бани. 
 

 Активно участие имаше от представителите на бизнеса, неправителствените 
организации, земеделските производители и ръководствата на Общините Черноочене 
и Минерални бани. 
 

 
 Гости на срещата бяха екипите на МИГ „Харманли“ и МИГ „Кирково – Златоград“, 
както и господин Здравко Сечков. Ферхад Ферхад – Председател на МИГ и Юджел Лютви 
– изпълнителен директор на МИГ.

 Приветствие от г-н Пламен Чингаров – изп. директор на 
МИГ „Кирково - Златоград“
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 Приветствие от г-жа Диана Гочева – изп. директор на МИГ „Харманли“
Предостави се информация за дейността на Сдружението и актуална информация за 
отворените процедури за кандидатстване и техните срокове. 

 Присъстващите бяха информирани също така и с мерките заложени в СВОМР 
за 2019г. с етапите на подготовка, правила и изисквания за кандидатстване. На 
годишната конференция  присъстваха 54 души.
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 През 2019 г. беше обявен прием на проектни предложения по мерките от стратегията 
за ВОМР - Мярка ОПИК 2014-2020 с процедура № BG16RFOP002-2.056 – „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“ с два крайни срока за кандидатстване – първи краен 
срок 19.08.2019 г., 17.00ч. и втори краен срок 31.10.2019 г., 17.00ч.
 Също така бяха приключени следните приеми на проектни предложения по 
мерките от стратегията за ВОМР, които бяха обявени през 2018 г.
 1. Мярка ОПИК 2014-2020 – „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП“ с два крайни срока за кандидатстване – втори краен срок 22.04.2019 г., 17.00ч. – 
бяха регистрирани 3 проектни предложения, като само едно проектно предложение беше 
одобрено за финансиране на обща стойност 290 000,00 лв., при интензитет на попомагане 
90 %, сумата на предоставената БФП е в размер на 261 000,00 лв. Също така приключи 
прием по процедура с № BG16RFOP002-2.056 – „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“, с подадено едно проектно предложение, което е одобрено с обща 
стойност 238 575,62 лв., а сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер 
на 90% от сумата на общите допустими разходи или 214 718,06 лв.
 На 06.02.2019 г. е одобрен Доклад за извършена проверка по Първи краен срок 
на процедура BG16RFOP002-2.030 МИГ „Минерални бани-Черноочене“ - „Подобряване 
на производствения капацитет в МСП“, въз основа на което на 10.06.2019 г. е подписан 
тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по проектно предложение с № BG16RFOP002-2.030-0001, с кандидат „Бамес“ 
ЕООД.
 2. Мярка 4.1 – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с три 
крайни срока за кандидатстване – първи краен срок 05.03.2019 г., 17.00ч. – в  рамките 
на първи краен срок са подадени 5 броя проектни предложения, като в резултат на 
оценката проведена от страна на назначената КППП, са отхвърлени 2 броя проектни 
предложения, и са одобрени 3 проектни предложения на обща стойност – 440 118,75 лв. 
и сума на предоставената БФП – 234 058,99 лв.
 3. Мярка 7.2 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с един краен срок 
за кандидатстване – 05.03.2019 г., 17.00ч. - подадени са 2 броя проектни предложения, 
като в резултат на оценката проведена от страна на назначената КППП, са одобрени и 
двата проектни предложения на обща стойност –293 335,60 лв. при 100% предоставена 
БФП.
 4. Мярка 6.4.1 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с три 
крайни срока за кандидатстване – първи краен срок 11.03.2019 г., 17.00ч. - в рамките на 
първи краен срок по обявения прием в системата ИСУН 2020, са регистрирани общо 
17 /седемнадесет/ проектни предложения, като обект на оценка бяха 16 /шестнадесет/ 
проектни пердолжения. Съгласно изготвеният оценителния доклад от страна на КППП, 
14 /четиринадесет/ проектни предложения са предложени да бъдат финансирани, а два 
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броя проектни предложения са предложени за отхвърляе. Общата сума на одобрените 
проектни предложения е в размер на 1 908 764,93 лв., като сумата одобрена за предоставяне 
на БФП е 1 349 741,27 лв.
 С цел популяризиране на Стратегията за ВОМР се изработиха и разпространиха 
рекламни материали, също бяха проведени информационни срещи и обучения за местни 
лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 
свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, свързани с популяризиране 
на СВОМР и прилагане на подхода през месец септември 2019 година.   

  Обучения на местни лидери и за уязвими групи застрашени от бедност целеви 
групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
проведено в община Черноочене

   Информационна среща в с. Ангел войвода, 
  община Минерални бани
      

 
 Информационна среща в с. Караманци, община Минерални бани

 На 20.12.2019 г. се проведе „Годишна конференция с информационен базар за 
местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви 
групи“ в с. Минерални бани, хотел „Изворите“, община Минерални бани.

  
   Втора Годишна конференция 
   на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
   хотел „Изворите“, с. Минерални бани

 Активно участие имаше от представителите на бизнеса, неправителствените 
организации, земеделските производители и ръководствата на ОбщинаЧерноочене и 
община Минерални бани.
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  Представителри на местни лидери от територията на 
   МИГ „Минерални бани – Черноочене

 Ферхад Ферхад – Председател на МИГ и Юджел Лютви – изпълнителен директор 
на МИГ представиха дейността на Сдружението, и дадоха актуална информация за 
приключилите приеми през 2019 г.

  Кадри от втората Годишна конференция на МИГ „Минарлни бани – Черноочене“

 Присъстващите бяха информирани също така и за мерките заложени в СВОМР с 
предстоящ прием през 2020 г., както и с етапите на подготовка, правила и изисквания за 
кандидатстване.
 През 2020 г. бяха обявени следните приеми на проектни предложения по мерките 
от стратегията за ВОМР, някои от които бяха обявени през 2018 г.
 1. Мярка 4.1 – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с три крайни 
срока за кандидатстване – втори краен срок - 03.08.2020 г., 17.00ч., трети краен срок – 
01.03.2021 г., 17.00 ч., (удължен съгласно решение на УС по Протокол № 56 от 10.12.2020 
г.). В рамките на втори краен срок е подадено едно проектно предложение. В резултат на 
извършена оценка същото  е одобрено, като общата стойност на проекта е 127 618,73 лв. 
и БФП – 75 571,24 лв. 
 2. Мярка 7.5 – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ с един краен срок за кандидатстване – 31.10.2020 г., 
17.00ч. (удължен съгласно решение на УС по Протокол № 50 от 28.09.2020 г.). В рамките на 
удължения краен срок е подадено едно проектно предложение. В резултат на извършена 
оценка същото  е одобрено, като общата стойност на проекта е 195 552,90 лв. при 100 % 
интензитет на подпомагане
 3. Мярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ с два крайни срока за кандидатстване – първи краен срок 31.05.2020 г., 17.00ч. 
(удължен съгласно решение на УС по Протокол № 44 от 04.03.2020 г.), втори краен срок 
30.11.2020 г., 17.00ч. (удължен съгласно решение на УС по Протокол № 50 от 28.09.2020 
г.)
 4. Мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с 
един краен срок за кандидатстване – 31.01.2021 г., 17.00ч. 
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 На 11.05.2020 г. е подписан първият административен договор по мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства”, по проектно предложение с рег. № BG06RD-
NP001-19.110-0001 на кандидата ЗП „Бахар Рущи Реджеб”.

 
   Първи подписан договор за предоставяне  
  на безвъзмездна финансова помощ по ПРСРП 2014-2020, 
  чрез СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
 

   Успешно приключи изпълнението на следните проектните предложения 
по  процедура № BG16RFOP002-2.030 „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП“ и процедура № BG16RFOP002-2.056 „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

•	   Проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.030-0001 на кандидат 
„БАМЕС” ЕООД на обща стойност 355 992.00 лв., с размер на БФП – 320 392.80 лв.

•	   Проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.030-0004 на кандидат 
„ЙЪЛДЪЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД на обща стойност 290 000.00лв., с размер на БФП–261 
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000.00 лв.
•	   Проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.056-0001 на кандидат 

„ПНЕВМАТИКА – ФЕНИКС” ЕООД  на обща стойност 238 575.62 лв. с размер на 
БФП – 214 718.06 лв.

 
 През месец СЕПТЕМВРИ 2020 г. МИГ „Минерални бани - Черноочене“ проведе 
обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията 
и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. Бяха обхаванати 
заинтересовани лица от териториата на община Минерални бани и община Черноочене

               Информационна среща – с. Караманици

 
  Информационна среща – с. Минерални бани   
 

  Информационна среща – с. Колец
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  Обучения за местни лидери  – община Черноочене

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 
Община Черноочене е една от седемте общини в област Кърджали и винаги е заемала 
значимо място в социално-икономическия облик на Източните Родопи.
 Разположена е на площ от 339 квадратни километра. Отстои на 240 километра от 
столицата на България София и на 100 километра от държавните граници с Република 
Турция и Република Гърция. Черноочене граничи с общините Кърджали, Минерални 
бани, Хасково, Ардино, Първомай, Баните и Асеновград. Теренът на общината е 
пресечен и има изразен планински характер.
В община Черноочене днес живеят около 16 500 души, които населяват 50 селища. 
Турци и българи оформят етническия състав на района, като 95 процента от 
населението са представители на турския етнос.
 Относителния дял на трудоспособното население и трудовите ресурси е 
сравнително постоянен и представлява 53,3 процента от цялото население.
 Черноочене е входната врата към Източните Родопи. Оттук минават едни от най-
важните пътни артерии към централната част на страната и съседна Гърция.
 Районът има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в 
цивилизованото съжителство на етноси и религии.
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АДРЕС И КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С НАС
 

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“
с. Минералин бани, 6343, бул. „Васил Левски” № 3

 телефон: 0879 29 89 89
 E-mail: mig_min.bani@abv.bg 
 Web: www.migmineralnibani.com  

ЕКИП НА  МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

 1. ЮДЖЕЛ ЛЮТВИ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – 0877 64 94 99
 2. СЕЗГИН РАМАДАН – ЕКСПЕРТ – 0887 25 00 22
 3. АЙЛИН МУСТАФА – СЧЕТОВОДИТЕЛ – 0883 36 65 71

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

 1. ФЕРХАД ФЕРХАД – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
 2. ЕМИН ЕМИН – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
 3. МЮМЮН МЮМЮН – ЧЛЕН НА УС
 4. ВЕСЕЛА ГОСПОДИНОВА – ЧЛЕН НА УС
 5. ДАНИЕЛА БАДАЛОВА – ЧЛЕН НА УС
 6. ШЕФИЕ ИСМАИЛ – ЧЛЕН НА УС
 7. ЛЕМАН ИСА – ЧЛЕН НА УС

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ 
 тираж 1, 2021 г.


