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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.
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ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДМЯРКА 19.4 
„ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЯРИЗИРАНЕ НА СВОМР“  

НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

 През м. Янури 2021 г. екипът на МИГ „Минерални бани – Черночене“, стартира 
годината с подготовката на заявка за окончателно плащане за разходите свързани с 
реализирани дейности през последното тримесечие на 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и попуяризиране на СВОМР“
Беше изготвен доклад за дейността на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ за 2020 
г., който беше приет на заседание на Управителния съвет. 
 
 Управителният съвет от своя страна, насрочи заседание на Общо събрание за 
12.02.2021 г., с предварително изготвен дневен ред, който включваше приемане на 
Годишна програма за дейността на МИГ през 2021 г., приемане на Отчет на Управителния 
съвт, Отчет на Предеседателя на управителния съвет, както и Годишен финансов отчет 
за 2020 г. 

 На 29.03.2021 г., МИГ получи Заповед за одобрение на годишен бюджет за 2021 г., 
въз основа на което се подготви Заявка за авансово плащане, подадедно на 29.04.2021 
г. 

ПОДГОТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕКУЩИ ПРИЕМИ 
ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 

В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО 
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 На 11.01.2021 г. в ИСУН 2020 и в електронната страница на МИГ „Минерални 
бани – Черноочене“ – www.migmineralnibani.com беше публикувано за обществено 
обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на 
проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06DNP001-19.326 
на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски 
стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”
 
 Приемът по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.327 МИГ 
„Минерални бани – Черноочене” „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” с 
краен срок за кантдидатсване 31.01.2021 г., 17:00 ч., беше удължен съгласно решение 
на Управителния съвет до 15.02.2021 г., 17:00 ч., тъй като три дни преди приключване 
на обявения краен срок не бяха регистрирани проектни предложения в ИСУН 2020. 

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Тракийско светилище ”Биюк тепе” 
край село Женда

Пещера „Ташлък“ край село НочевоДжамията „Чубуклу“ край село Водач 

Църквата „Света Петка“ 
в село Пчеларово

Римска крепост “Св. Дух” Стъпката на Богородица

Тракийски култов комплекс “Хасара” Шарапаните
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 На 15.02.2021 г. приключи приемът по процедура за подбор на проекти BG06RD-
NP001-19.327 МИГ „Минерални бани – Черноочене” - „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата”. В ИСУН 2020 бяха регистрирани три броя проектни предложения 
(единият проект беше регистриран два пъти, и беше оттеглен от страна на кандидата), 
така обект на оценка останаха двата проекта с   бенефициенти Община Минерални 
бани и Община Черноочене.

 Проектно предложение с № BG06RDNP001-19.327-0002 с наименование 
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ“ на 
кандидат Община Минерални бани е на стойност 48 896,00 лв. при 100 % интензитет 
на БФП. 

 Целта на проектното предложение е: Съхраняване на културната идентичност и 
традиции на територията на МИГ, като се осигури повишаване качеството на живот 
на хората. Запазването на културния и духовния живот на населението е от важно 
значение за развитието на територията на МИГ. Културното и природно наследство 
ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове - читалища. Опазване 
и популяризиране на културното наследство ще има благоприятно устойчиво 
въздействие и по отношение на опазване на околната среда.
 Проектните дейности са свързани със закупуване на народни носии и сценично 
оборудване за “Народно читалище “ЗАРЯ-1957” - село Минерални бани и закупуване 
на народни носии за Народно читалище “Кирил и Методи” - село Караманци.
 
 Проектно предложение с № BG06RDNP001-19.327-0003 с наименование 
„Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео 
техника и компютърни конфигурации за читалища - НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, 
НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. 
Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. 
Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене“ на кандидат 
Община Черноочене е на стойност 47 046,58 лв. при 100 % интензитет на БФП.
 
 Целта на проектното предложение е въвеждане на интегриран подход към 
околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на 
риска и за използване потенциала на културното наследство, както и развитие на 
териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален 
потенциал и продукти от местен характер.
Проектните дейности са свързани с функционирането на 4 читалища и 8 библиотеки 

на територията на Община Черноочене. 
 Чрез закупуване на необходимите съоръжения, оборудване, обзавеждане, 
озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации ще се осигури 
пълноценно използване на възможностите на читалищата и библиотеките в региона 
на община Черноочене. 
 Чрез модернизацията ще се осигури по - лесен достъп до информация, 
разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията 
на науката, изкуството и културата, ще спомогне за опазване, възстановяване, 
подобряване и поддръжка на културното наследство. 
Технологичното обновление на читалищата е основен фактор за тяхното нормално и 
устойчиво функциониране. 
 
 С изпълнение на предвидените дейности ще се постигне запазване на културната 
идентичност и традиции, популяризиране на природното и културно наследство на 
територията на МИГ с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората.

 На 08.03.2021 г., беше отворен прием по процедура с № BG06DNP001-19.326 
на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски 
стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”  с общ бюджет 
97 791,00 лв., с краен срок за подаване на проектни предложения – 08.04.2021 г., 17:00 
ч. В рамките на обявения краен срок не бяха регистирирани праектни предложения в 
ИСУН 2020. 

 На 30.03.2021 г. приключи работата на КППП назначена със запоед на 
предсдателя на управитлния съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, за оцанка 
на проектните предложения подадеди по процедура с № BG06RDNP001-19.327 МИГ 
„Минерални бани – Черноочене” - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”.
 Съгласно изготвеният оценителен доклад са предложени да бъдат финансирани 
двата проектни предложения с кандидати община Минерални бани и община 
Черноочене, като общата стойност одобрена от КППП е в размер на 95 942,58 лв. при 
интензитет на подпомагане 100%.

 На 19.04.2021 г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмедна финансова 
помощ по процедура с № BG06RDNP001-19.210 МИГ “Минерални бани - Черноочене” 
- Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“, по проектно предложение с № BG06RDNP001-19.210-0001 с 
наименование „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община 
Минерални бани“ с кандидат Община Минерални бани.
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 Цели на проекта:

 Община Минерални бани работи с постоянство и плановост по отношение 
разнообразяване на туристическото предлагане и развитие на устойчив туризъм. 
Освен минералната вода, която е основен акцент в туристическото предлагане се 
работи изключително много в областта на селски, екотуризъм представящ богатото 
природно и културно историческо наследство на Източни Родопи. 
 Към момента са създадени 7бр. туристически екопътеки на териоторията на 
цялата община; изградени са: воден атракцион експониращ минералната вода – Чифте 
баня, зоологически атракцион – Терариум, в момента се работи по археологически 
обект „Крепост Топликос“ в м.Свети дух в село Минерални бани.
 
 Настоящия проект, надгражда всичко направено до тук и предлага 
информираност на туристите по лек и атрактивен начин, достъпен за всякаква 
възрастова група и пол. Той покрива изцяло целите и приоритетите на мярката като 
развива публична инфраструктура за развитие на устойчив туризъм, подобряване на 
облика на населените места и достъпа до качествени публични услуги, чрез създаване 
на Туристически информационен център, който ще: 

•	  предоставяне на актуална информация за съществуващите туристически обекти 
по интерактивен начин и популяризирането им чрез оборудване на публични 
места, а именно монтиране на мултимедия на открита сцена;

•	  поставяне на макет в централния парк с маркирани културно-историческите и 
природни обект от региона, визуализацията им чрез мобилно приложение на 50 
точки на достъп;

•	  оборудване на ТИЦ с видеоброшури с видеосъдържание на 5 езика;
•	  монтиране на холографска витрина с експонирани ценни археологически 

находки от района;
•	  мултимедия с рекламен клип за региона; VR очила представящи трудно достъпни 

места;
•	  каталог с интерактивна експозиция; GPS пътеводители на туристическите еко-

пътеки.

 Всички тези действия ще доведат до постигане на целите по мярката в обхвата 
на СВОМР, Цел 1. “Подобряване на средата за бизнес и обитаван, посредством мерки 
насърчаващи социално-икономическото развитие“, и Специфична цел 5 „Изграждане 
на инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура за публично ползване“.

 Проектно предложение с наименование 

 „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община 
Минерални бани“ включва следните обекти:
 1. Поставяне на преместваем обект – Туристически информационен център в 
УПИ XXII , кв14 по плана на с.Минерални бани, област Хасково
 2. Оборудване и обзавеждане на туристическо-посетителски центрове за 
представяне и експониране на местното природно и културно историческо наследство 
в УПИ XIX , кв14; УПИ XXII , кв. 14, по плана на с.Минерални бани, област Хасково;
 3. Монтиране на туристически атракцион – макет на община Минерални бани 
експониращ месното природно и културно наследство в УПИ II, кв.7 по плана на 
с.Минерални бани, област Хасково
 
 Стойността на проектното е предложение е в размер на 195 552,90 лв. при 100% 
интензитет на подпомагане. 

  
 Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023 г.

ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

 На 11.05.2021 г. се подписа втори договор за предоставяне на безвъзмедна 
финансова помощ по процедура с № BG06RDNP001-19.110 МИГ “Минерални бани 
- Черноочене” – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по проектно 
предложение с № BG06RDNP001-19.110-0003 с наименование „Закупуване на 
телескопичен товарач за стопанство в землището на община Минерални бани, област 
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Хасково“ с кандидат ЗП „Недялка Кънев Недялков“. 
 
 Проектното предложение предвижда закупуване на телескопичен товарач за 
стопанство находящо се в община Минерални бани, област Хасково, за извършване 
на земеделски дейности.
 
 Цели на проекта:
 
•	  Въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и 

опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително 
дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на 
културното наследство;

•	  Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността 
на работната сила;

•	  Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности 
за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни 
дейности и устойчиво производство на аквакултури;

•	  Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

 Общата стойност на проектното е предложение е в размер на 139 996,16 лв., от 
които 83 997,70 лв. - БФП при интензитет на подпомагане 60% и 55 998,46 лв. собствено 
съфинансиране.
 

 Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023 г.

ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА“ 

И РАБОТНА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ И ОБСЪЖДАНЕ 
НА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ

 На 19 и 20 май 2021г., в гр. Панагюрище, изпълнителния директор на МИГ – 
Юджел Лютви и експерта – Сезгин Рамадан, присъстваха на общо събрание на 
Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и работна среща – семинар за 
споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 
2020г.

 По време на събранието, бяха приети: годишен доклад за дейността на СНЦ 
„Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.; годишен финансов отчет 
за 2020 г.; отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и освобождаване 
на членовете му от финансова отговорност. 
 
 Председателят на Асоциацията представи отчет за работата на СНЦ „Асоциация 
Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 – 2021 г. Бяха докладвани, 
обсъдени и приети промени в Устава на сдружението. Бяха приети нови членове 
на сдружението. Беше избран нов Управителен съвет и преизбран досегашния 
Председател на управителния съвет на Асоциацията - г-жа Нели Кадиева.
 
 По време на работната среща, бе обсъдено изпълнението на споразуменията за 
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Стратегиите за ВОМР на МИГ – състояние, предизвикателства и въпроси. Беше споделен 
опит и информация относно допълнителното финансиране през преходния период 
2021 – 2022 г. за изпълняващите се стратегии на МИГ. Бяха обсъдени предизвикателства 
и добри практики от представителите на МИГ от цялата страна.    Б я х а 
представени новини и информация от Асоциация Българска национална ЛИДЕР 
мрежа.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
ПО МЯРКА 7.2. “ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА 

ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

 На 27.07.2021 г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмедна финансова 
помощ по процедура с № BG06RDNP001-19.100 МИГ “Минерални бани - Черноочене” – 
мярка 7.2. “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по проектно предложение с № 
BG06RDNP001-19.100-0001 с наименование „Рехабилитация на улица в с.Черноочене, 
общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т. 215ж и изграждане на улично осветление” с кандидат 
Община Черноочене.

 Проектното предложение предвижда рехабилитация на улица от ОТ96 до ОТ215, 
като това ще осигури транспортното обслужване на имотите в участъка. 
 Ще бъде създаден пешеходен маршрут от ОТ215 до ОТ215ж, който ще свърже 
централната част на селото с коритото на р. Перперек. Ще се оформи пространство, 
достъпно за пешеходци, в крайречната зона на селото.

 Цели на проекта:

•	  подобряване на транспортни-експлоатационните качества, с оглед осигуряване 
условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

•	  Подобряване на инфраструктурата и свързаността на териториите, повишаване 
на качеството на човешките ресурси и равнището на заетост.

•	  Създаването на благоприятни условия за живот, свързани с осигуряване на 
привлекателни и безопасни населени места;

•	  Осигуряване по-висок жизнен стандарт на хората в село Черноочене и община 
Черноочене;

•	  Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността;
 

 Стойността на проектното е предложение е в размер на 110 283,18 лв. при 100% 
интензитет на подпомагане.
 

 Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023 г.

ТРЕТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

 На 27.07.2021 г. се подписа втори договор за предоставяне на безвъзмедна 
финансова помощ по процедура с № BG06RDNP001-19.110 МИГ “Минерални бани 
- Черноочене” – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по проектно 
предложение с № BG06RDNP001-19.110-0004 с наименование „Инвестиция в 
стопанството на фирма “Агриарт” ООД, чрез закупуване на земеделско оборудване“ с 
кандидат “Агриарт” ООД. 
 
 Проектното предложение предвижда закупуване на селскостопански инвентар 
- дискова брана, плуг, торачка, сеялка за редови култури, окопен култиватор и 
продълбочител.
 Цели на проекта:

•	  Подпомогане на земеделското стопанство да повиши конкурентоспособността 
си и да модернизира наличните си мощности. Чрез закупуване на ново модерно 
селскостопанско оборудване се цели подобряване дейността на земеделското 
стопанство, повишаване конкурентоспособността, чрез модернизирането на 
производствените условия, допринасящи за производството на висококачествена 
продукция при ниска себестойност, прилагане на екологосъобразна земеделска 
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техника, опазваща компонентите на агро-екосистемите и понижаваща ефекта на 
антропогенното въздействие върху тях.

•	  Закупуването на предвидената по проекта земеделска техника е предпоставка 
за подобряване и на ресурсната ефективност в земеделското стопанство 
 

     Дискова брана       Окопен култиватор

 Общата стойност на проектното е предложение е в размер на 160 500,00 лв., от 
които 80 250,00 лв. - БФП при интензитет на подпомагане 50% и 80 250,00 лв. собствено 
съфинансиране.

   Сеялка     Продълбочител

     

   Торачка     Плуг

 Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023 г.

ДО 15. 10. 2021 г. ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ПОДАДЕНИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

НА СДРУЖЕНИЕ МИГ “МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ”

 На 29.07.2021г., изпълнителния директор на сдружение МИГ „Минерални бани 
- Черноочене” – Юджел Лютви и експерта – Сезгин Рамадан, взеха участие в работна 
среща, организирана от Държавен фонд „Земеделие“.
 Срещата бе открита от изпълнителния директор на ДФЗ - Борис Михайлов, 
който заяви, че до 15.10.2021г. ще бъдат оценени  всички чакащи разглеждане 369 
проектни предложения, подадени по процедури за прием на проекти през местните 
инициативни групи. Директорът на ДФЗ даде висока оценка  за натрупания опит на 
Местните инициативни групи за прилагане на подхода Лидер/ВОМР на местно ниво 
и потенциала им за следващия програмен период. 
 Боряна Алексова, заместник изпълнителен директор на ДФЗ също подчерта 
важността на МИГ в рамките на Програмата за развитие на селските райони и 
готовността на ДФЗ да партнира с МИГ в подкрепа на бенефициентите за успешното 
изпълнение на проектите им. 
 По време на срещата бяха представени правилата за разглеждане и оценяване 
на проектите, които се подпомагат с безвъзмездна финансова помощ от европейските 
структурни и инвестиционни фондове. Беше представена и информация по възникнали 
проблеми, свързани с осъществяване на предварителен и последващ контрол на 
инвестициите, сключване на допълнителни споразумения, както и подаване на заявки 
за плащане към проектите.
 В срещата се включиха още и Цветомира Стойкова – Директор на Дирекция 
„Договориране“, Красимира Капланова – Директор на Дирекция „Оторизация на 
плащанията“, Пламен Стоянов  - Началник отдел “Контрол по Обществени поръчки” 
и други.
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РАБОТНА СРЕЩА НА МИГ ОТ СТРАНАТА, ОРГАНИЗИРАНА 
ОТ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА В БОРОВЕЦ

 Екипът на сдружение МИГ „Минерални бани - Черночене” взе участие в работна 
среща, организирана по инициатива на Асоциация Българска национална ЛИДЕР 
мрежа, която се проведе на 18 и 19 август 2021г. в Боровец. 
 Събитието бе открито от ръководителя на управляващия орган и заместник 
- министър на земеделието, храните и горите - г-н Георги Събев, който изрази 
задоволството си от досегашната работа на местните инициативни групи в България 
и подчерта, че ръководството на МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят 
успешното прилагане на подхода и разчитат на пълно усвояване на средствата по 
стратегиите на местните инициативни групи. 
 Г-н Събев заяви, че очаквания бюджет, предвиден за местните инициативни групи 
в следващия програмен период е над 600 млн. лева, като отново ще има възможност за 
многофондово финансиране. Той допълни, че се предвижда да бъдат отделени 10% от 
бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските 
райони, както и по 2% от бюджетите на оперативни програми „Конкурентоспособност 
и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ 2021-
2027 и „Околна среда“.

 Участие в срещата взеха и заместник - изпълнителния директор на ДФЗ - г-жа 
Боряна Алексова, г-жа Красимира Капланова – директор на дирекция „Оторизация 
на плащанията и  г-н Калоян Костадинов - н-к отдел “Договориране”. Те увериха 
присъстващите представители на местни инициативни групи, че се работи усилено 
по разглеждането на процедурите, проведени от МИГ и одобрените от тях проектни 

предложения. Бяха дискутирани въпроси като: провеждане на процедури по 
реда на ПМС 160 за бенефициенти по мерки 4.1 и 6.4 и съгласуване от страна на 
ДФЗ на проведените процедури, опростяване на списъка с изискуеми документи 
към кандидатите и въвеждане на т.нар. опростени разходи с цел намаляване на 
административната тежест за кандидатите и екипите на МИГ.
 
 На срещата беше потвърдено, че се работи усилено по одобрение на заявените 
допълнителни средства към стратегиите на местните инициативни групи в размер 
на 799 000 лв., за които МИГ „Минарални бани – Черноочене“ кандидатства през 
месец май тази година, и се очаква до края на месец октомври да бъде сключено 
допълнително споразумение към Споразумението за изпълнение на Стратегията за 
ВОМР на сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.6. 
“ ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО 
И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА”

 На 30.08.2021 г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмедна финансова 
помощ по процедура с № BG06RDNP001-19.327 МИГ “Минерални бани - Черноочене” 
– мярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и природното наследство на селата” по проектно 
предложение с № BG06RDNP001-19.327-0002 с наименование „Подобряване на 
читалищната дейност в община Минерални бани” с кандидат Община Минерални 
бани.
 
 Проектното предложение предвижда закупуване на народни носии и сценично 
оборудване за “Народно читалище “ЗАРЯ-1957” село Минерални бани и закупуване 
на народни носии за Народно читалище “Кирил и Методий” село Караманци.

 Цели на проекта:

•	  Съхраняване на културната идентичност и традиции на територията на МИГ 
с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Запазването на 
културния и духовния живот на населението е от важно значение за развитието на 
територията на МИГ. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява 
и развива в културните центрове - читалища.

•	  Опазване и популяризиране на културното наследство ще има благоприятно 
устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда.
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  Традиционни носии – НЧ „Заря-1957“ с. Минерални бани

  Традиционни носии – НЧ „Кирил и Методий“ с. Караманци

 Стойността на проектното е предложение е в размер на 48 896,00 лв. при 100% 
интензитет на подпомагане.
  Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023 г.

ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ 
ЗА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД 2023-2025 Г.  ПО ПОДМЯРКА 19.2 И 19.4

 На 03.09.2021 г. в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите 
изпълнителният директор на МИГ “Минерални бани - Черноочене” г-н Юджел Лютви 
получи от Министъра на земеделието, храните и горите, проф. д-р Христо Бозуков, 
Заповед за осигурено допълнително финансиране за преходния период 2023-2025 г. по 
подмярка 19.2 и 19.4 в общ  размер на 913 000.00 лв.

 Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през 
следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева.
 Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета 
на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, 
както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.
 58 млн. лева допълнително получават Местните инициативни групи (МИГ) за 
развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията 
на страната ни. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р 
Христо Бозуков на официалното връчване на заповедите за увеличение на бюджетите 
им, съобщиха от пресцентъра на Министерството.

 Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат 
потенциала на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, 
за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и 
образователни дейности.



  Система за капково напояване

 Общата стойност на проектното е предложение е в размер на 127 618,73 лв., от 
които 76 571,24 лв. - БФП при интензитет на подпомагане 60% и 51 047,49 лв. собствено 
съфинансиране.
 
 Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023 г.
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ЧЕТВЪРТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1 
„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

 На 20.09.2021 г. се подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмедна 
финансова помощ по процедура с № BG06RDNP001-19.110 МИГ “Минерални бани 
- Черноочене” – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по проектно 
предложение с № BG06RDNP001-19.110-0006 с наименование „Създаване на трайно 
насаждение, изграждане на ограда и система за капково напояване и закупуване на 
техника в село Сусам, община Минерални бани“ с кандидат “ „АР-СТРОЙ” ЕООД.
 
 Проектното предложение предвижда създаване на трайно насаждение, 
закупуване на земеделска техника, изграждане на ограда и система за капково 
напояване в стопанство находящо се в землището на село Сусам, община Минерални 
бани, област Хасково.

 Цели на проекта:

•	  Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността 
на работната сила;

•	  Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности 
за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни 
дейности и устойчиво производство на аквакултури;

  Създаване на трайни насаждения 
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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“ 
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