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ЗА КАКВО КАКВИ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЯ МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2018-2020 г. 
 

ЗА КОГО МЕРКИ БЮДЖЕТ НА 
МЯРКАТА 

/лева/ 

СТОЙНОСТ НА 
ПРОЕКТИТЕ 

/лева/ 

% НА 
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА 
ПОМОЩТА 

/лева/ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ 
4.1. - Инвестиции в 
земеделски стопанства 

600 000 29 337 – 391 160 50%-60% 14 668 – 100 000 

ЗЕМЕДЕЛЦИ И 
НЕЗЕМЕДЕЛЦИ 

4.2. - Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти 

300 000 29 337 – 391 160 50%-60% 14 668 – 234 696 

НЕЗЕМЕДЕЛЦИ 6.4. - Инвестиционна 
подкрепа за 
неземеделски дейности 

500 000 19 558 – 391 160 5%-50% 977,90 – 100 000 

ОБЩИНИ, 
ЧИТАЛИЩА, 
НПО 

7.2 - Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструктура 

900 000 9 779 – 391 160 100% 9 779 – 391 160 

ОБЩИНИ, НПО 7.5 - Инвестиции за 
публично ползване  в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

450 000 9 779 – 391 160 100% 9 779 – 391 160 

ОБЩИНИ, 
ЧИТАЛИЩА, 
НПО 

22 - Съхраняване, 
развитие и 
валоризиране на 
специфичните местни 
идентичности и 
местната култура 

183 700 4 889 – 58 674 60%-100% 2 934 – 58 674 

 



ПОДПИСАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЕРКИТЕ 
ОТ СВОМР НА МИГ „ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

1.  На 02.06.2020г. бяха подписани и връчени първите два договора с бенефициенти по мерките от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

След получаване от Държавен фонд „Земеделие“ на заповеди за одобрение на първите приеми по 
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ и мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 
идентичности и местната култура“, МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия подписа договори с 
одобрените кандидати Община Ветрино и Народно Читалище „Развитие -1903“ с.Блъсково, община 
Провадия.

Проектът на Община Ветрино е за ремонт на обекти, свързани с културния живот в общината /
сградите на читалищата в с.Ветрино и с.Белоградец/ и е на стойност  234 990 лв. Изпълнението на 
проекта трябва да приключи до 02.06.2023г.

Проектът на Народно Читалище „Развитие -1903“ с.Блъсково има за цел съхраняване и развитие 
на местната идентичност и местното културно наследство, чрез закупуването на носии за фолклорните 
състави към читалището. Стойността на проекта е 29 783,52 лв. и следва да се изпълни до 02.06.2022г.

2. На 13.07.2020г. МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия получи от Държавен фонд 
„Земеделие“ заповед за одобрение на втори прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Председателят на УС на МИГ Димитър Димитров и Кмета на Община Вълчи дол Георги Тронков 
подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобреното проектно 
предложение.

Проектът на Община Вълчи дол е за доставка на оборудване и обзавеждане за ОУ „Св.Иван Рилски“ 
в с.Червенци и е на стойност  12 980 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30.06.2023г.



№ по 
ред

Наименование на процедурата Наименование на проекта
Дата  на 

регистрация
Стойност на 

проекта
Кандидат Статус на проекта

1

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Подобряване на образователната 
инфраструктура на община Вълчи дол - основен 
ремонт и реконструкция на обединено 
училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. 
Червенци, община Вълчи дол

27.11.2018 г. 262 396,28 лв. Община Вълчи дол
одобрен от МИГ и 

ДФЗ

2

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Ремонт и обновяване на Централна градска 
част, кв. 59 / V по плана на гр. Провадия – етап 
1

29.11.2018 г. 349 986,00 лв. Община Провадия
одобрен от МИГ и 

ДФЗ

3

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Рехабилитация на детска площадка към ДГ 
"Щастливо детство" село Белоградец, община 
Ветрино

30.11.2018 г. 39 612,63 лв. Община Ветрино одобрен от МИГ 

4

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Ремонт на обекти, свързани с културния живот 
в община Ветрино

30.11.2018 г. 234 990,00 лв. Община Ветрино договориран

5

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. 
Иван Рилски“ УПИ I, кв.54, с.Червенци, Община 
Вълчи дол

29.03.2019г. 12 980,00 лв. Община Вълчи дол договориран

6
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Подобряване на производствения капацитет на 
ЗП Мустафа Исмаилов Халилов с.Оборище, 
община Вълчи дол

02.05.2019г. 195 427,17 лв.
ЗП Мустафа Исмаилов 
Халилов

одобрен от МИГ 

7
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на земеделска техника за обработка 
на овошки

03.05.2019г. 54 532,93 лв.
ЗС Методи Колев 
Савов

одобрен от МИГ 

8
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Повишаване на конкурентоспособността на ЗП 
Ерхан Мустафов за мобилно пчеларство чрез 
закупуване на нова земеделска техника

03.05.2019г. 85 500,00 лв. ЗП Ерхан Мустафов отхвърлен от МИГ

9
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизиране на земеделско стопанство в 
община Вълчи дол – закупуване на трактор и 
прикачен инвентар

03.05.2019г. 200 150,00 лв.
Земеделска 
кооперация 
„Единство“

одобрен частично от 
МИГ

10
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизиране и разрастване на земеделско 
стопанство в община Ветрино

03.05.2019г. 191 992,50 лв.
ЗП Еркан Идриз 
Махмуд

одобрен от МИГ 

11
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на земеделска техника и инвентар 
за обработка на овошки

06.05.2019г. 47 489,17 лв.
ЗС Кольо Савов 
Христов

одобрен от МИГ 

12
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизация на земеделското стопанство на 
ЗП Тодор Радев

08.05.2019г. 80 400,00 лв. ЗП Тодор Радев Радев одобрен от МИГ 

13
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на земеделско оборудване от ЗП 
Сотир Попов

08.05.2019г. 97 518,81 лв.
ЗП "Сотир Попов" 
ЕООД

одобрен от МИГ 

14
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Изграждане на оранжериен комплекс и 
закупуване на хладилна камера

08.05.2019г. 62 392,62 лв. „Дивес Плюс“ ЕООД одобрен от МИГ 

15
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Закупуване на машини и оборудване за 
производство на каменни изделия - мрамор, 
гранит, варовик и други

07.06.2019г. 114 374,00 лв. ГИДИ-М ЕООД
одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

16
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

„Развитие на услуги за развлечение и отдих в с. 
Щипско, община Вълчи дол“

07.06.2019г. 199 169,48 лв. КИБОО 2015 ЕООД отхвърлен

17
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Закупуване на металообработващи машини от 
ЕЛДОМ- МИКС ТРЕЙД ЕООД 10.06.2019г. 169 500,00 лв.

„Елдом Микс Трейд“ 
ЕООД

одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

18
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Изграждане на туристически комплекс с 
ресторант в с. Генерал Киселово, общ. Вълчи 
Дол

10.06.2019г. 186 597,56 лв. "АНДРИ 91" ЕООД
одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

19
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

"Развитие на интегриран селски туризъм в с. 
Оборище общ. Вълчи дол"

10.06.2019г. 198 310,40 лв.
"ТЕРМО ЛИДЕР 47" 
ООД

отхвърлен

20
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Инвестиционно подпомагане за закупуване на 
технологично оборудване за Кухня-майка, УПИ 
ХІ, кв.24, с.Неофит Рилски, община Ветрино, 
област Варна

05.07.2019г. 199 351,00 лв. "БРУТОС" ООД отхвърлен

21
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

„Занаятчийска работилница за крафт бира, 
дегустация и места за настаняване” в УПИ V 508 
в кв.71 по плана на с. Неофит Рилски, област 
Варна

06.07.2019г. 207 252,63 лв.
„РИЛСКИ – МАРИЙКА 
РАФАИЛОВА“

одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

22
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Промяна предназначение на съществуваща 
сграда в къща за гости и пристройка към нея в 
УПИ VI-161, кв.24 по плана на с. Невша

06.07.2019г. 219 228,34 лв. Ади и Тони ЕООД отхвърлен

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА "МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ"



№ по 
ред

Наименование на процедурата Наименование на проекта
Дата  на 

регистрация
Стойност на 

проекта
Кандидат Статус на проекта

1

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Подобряване на образователната 
инфраструктура на община Вълчи дол - основен 
ремонт и реконструкция на обединено 
училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. 
Червенци, община Вълчи дол

27.11.2018 г. 262 396,28 лв. Община Вълчи дол
одобрен от МИГ и 

ДФЗ

2

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Ремонт и обновяване на Централна градска 
част, кв. 59 / V по плана на гр. Провадия – етап 
1

29.11.2018 г. 349 986,00 лв. Община Провадия
одобрен от МИГ и 

ДФЗ

3

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Рехабилитация на детска площадка към ДГ 
"Щастливо детство" село Белоградец, община 
Ветрино

30.11.2018 г. 39 612,63 лв. Община Ветрино одобрен от МИГ 

4

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Ремонт на обекти, свързани с културния живот 
в община Ветрино

30.11.2018 г. 234 990,00 лв. Община Ветрино договориран

5

BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“

Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. 
Иван Рилски“ УПИ I, кв.54, с.Червенци, Община 
Вълчи дол

29.03.2019г. 12 980,00 лв. Община Вълчи дол договориран

6
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Подобряване на производствения капацитет на 
ЗП Мустафа Исмаилов Халилов с.Оборище, 
община Вълчи дол

02.05.2019г. 195 427,17 лв.
ЗП Мустафа Исмаилов 
Халилов

одобрен от МИГ 

7
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на земеделска техника за обработка 
на овошки

03.05.2019г. 54 532,93 лв.
ЗС Методи Колев 
Савов

одобрен от МИГ 

8
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Повишаване на конкурентоспособността на ЗП 
Ерхан Мустафов за мобилно пчеларство чрез 
закупуване на нова земеделска техника

03.05.2019г. 85 500,00 лв. ЗП Ерхан Мустафов отхвърлен от МИГ

9
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизиране на земеделско стопанство в 
община Вълчи дол – закупуване на трактор и 
прикачен инвентар

03.05.2019г. 200 150,00 лв.
Земеделска 
кооперация 
„Единство“

одобрен частично от 
МИГ

10
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизиране и разрастване на земеделско 
стопанство в община Ветрино

03.05.2019г. 191 992,50 лв.
ЗП Еркан Идриз 
Махмуд

одобрен от МИГ 

11
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на земеделска техника и инвентар 
за обработка на овошки

06.05.2019г. 47 489,17 лв.
ЗС Кольо Савов 
Христов

одобрен от МИГ 

12
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизация на земеделското стопанство на 
ЗП Тодор Радев

08.05.2019г. 80 400,00 лв. ЗП Тодор Радев Радев одобрен от МИГ 

13
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на земеделско оборудване от ЗП 
Сотир Попов

08.05.2019г. 97 518,81 лв.
ЗП "Сотир Попов" 
ЕООД

одобрен от МИГ 

14
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Изграждане на оранжериен комплекс и 
закупуване на хладилна камера

08.05.2019г. 62 392,62 лв. „Дивес Плюс“ ЕООД одобрен от МИГ 

15
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Закупуване на машини и оборудване за 
производство на каменни изделия - мрамор, 
гранит, варовик и други

07.06.2019г. 114 374,00 лв. ГИДИ-М ЕООД
одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

16
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

„Развитие на услуги за развлечение и отдих в с. 
Щипско, община Вълчи дол“

07.06.2019г. 199 169,48 лв. КИБОО 2015 ЕООД отхвърлен

17
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Закупуване на металообработващи машини от 
ЕЛДОМ- МИКС ТРЕЙД ЕООД 10.06.2019г. 169 500,00 лв.

„Елдом Микс Трейд“ 
ЕООД

одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

18
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Изграждане на туристически комплекс с 
ресторант в с. Генерал Киселово, общ. Вълчи 
Дол

10.06.2019г. 186 597,56 лв. "АНДРИ 91" ЕООД
одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

19
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

"Развитие на интегриран селски туризъм в с. 
Оборище общ. Вълчи дол"

10.06.2019г. 198 310,40 лв.
"ТЕРМО ЛИДЕР 47" 
ООД

отхвърлен

20
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Инвестиционно подпомагане за закупуване на 
технологично оборудване за Кухня-майка, УПИ 
ХІ, кв.24, с.Неофит Рилски, община Ветрино, 
област Варна

05.07.2019г. 199 351,00 лв. "БРУТОС" ООД отхвърлен

21
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

„Занаятчийска работилница за крафт бира, 
дегустация и места за настаняване” в УПИ V 508 
в кв.71 по плана на с. Неофит Рилски, област 
Варна

06.07.2019г. 207 252,63 лв.
„РИЛСКИ – МАРИЙКА 
РАФАИЛОВА“

одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

22
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Промяна предназначение на съществуваща 
сграда в къща за гости и пристройка към нея в 
УПИ VI-161, кв.24 по плана на с. Невша

06.07.2019г. 219 228,34 лв. Ади и Тони ЕООД отхвърлен

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА "МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ"

23
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Закупуване на оборудване за медико-
зъботехническа лаборатория и стоматологични 
кабинети и въвеждане на иновативна CAD CAM 
технология

07.07.2019г. 182 979,43 лв.

САМОСТОЯТЕЛНА 
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ 
„МАЛГОЖАТА“ ООД

одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

24
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

Развитие на устойчив селски туризъм в село 
Неофит Рилски.

07.07.2019г. 75 228,00 лв.
КЕТЪРИНГ КЪМПАНИ 
ЕООД

одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

25

BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 
"Съхраняване, развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентичности и 
местната култура"

"Развитие, обогатяване, утвърждаване и 
популяризиране на фолклорното и етнографско 
културно наследство във Ветрино"

16.08.2019г. 45 071,60 лв.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ПРОСВЕТА-1905"

одобрен от МИГ и 
ДФЗ

26

BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 
"Съхраняване, развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентичности и 
местната култура"

„Инвестиционна подкрепа за НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-1903" за  съхраняване и 
развитие на местната идентичност и местното 
културно наследство»

16.08.2019г. 29 783,52 лв.
Народно Читалище 
"Развитие -1903"

договориран

27

BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 
"Съхраняване, развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентичности и 
местната култура"

„Развитие и популяризиране на фолклорното 
наследство във Вълчи дол“

16.08.2019г. 33 002,89 лв.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ-
1907"

одобрен от МИГ и 
ДФЗ

28

BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 
"Съхраняване, развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентичности и 
местната култура"

"Съхранените местни обичаи и фолклор - мост 
през векове и поколения"

16.08.2019г. 26 555,00 лв.
Народно читалище 
"Васил Левски 1901"

одобрен от МИГ и 
ДФЗ

29

BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 
"Съхраняване, развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентичности и 
местната култура"

„Обогатяване и популяризиране на 
фолклорното и етнографско културно 
наследство в село Белоградец“

17.08.2019г. 38 486,40 лв.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"СВЕТЛИНА 1904"

одобрен от МИГ 

30
BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1 
"Инвестииции в подкрепа на неземеделски 
дейности"

"Развитие на интегриран селски туризъм в с. 
Оборище общ. Вълчи дол"

18.10.2019г. 198 310,40 лв.
"ТЕРМО ЛИДЕР 47" 
ООД

оттеглен

31
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Повишаване на конкурентоспособността на ЗП 
Ерхан Мустафов за мобилно пчеларство чрез 
закупуване на нова земеделска техника

29.10.2019г. 85 500,00 лв. ЗП Ерхан Мустафов
одобрен от МИГ, 
отхвърлен от ДФЗ

32
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Закупуване на техника за лозарско стопанство 30.10.2019г. 200 912,00 лв. „Ъптон“ ЕООД одобрен от МИГ 

33
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизиране на земеделско стопанство 30.10.2019г. 189 048,02 лв. „Дивес Плюс“ ЕООД одобрен от МИГ 

34
BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Създаване на трайни насаждения и закупуване 
на земеделска техника за отглеждане на 
лавандула

31.10.2019г. 166 200,00 лв.
ЗП Николай Стоянов 
Щърбаков

одобрен от МИГ 

35
BG06RDNP001-19.330 по Мярка 4.2. 
"Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“

Изграждане на ФвЕЦ за нуждите на 
преработвателно предприятие

07.02.2020г. 261 763,84 лв. САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД одобрен от МИГ 

36
BG06RDNP001-19.330 по Мярка 4.2. 
"Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“

Закупуване на производствено оборудване 09.02.2020г. 48 460,00 лв. „Дивес Плюс“ ЕООД одобрен от МИГ 

37
BG06RDNP001-19.330 по Мярка 4.2. 
"Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“

Създаване на иновативен съвременен комплекс 
за производство на млечни продукти

09.02.2020г. 371 283,37 лв. "МУГЕЛ" ЕООД одобрен от МИГ 

38
BG06RDNP001-19.330 по Мярка 4.2. 
"Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“

Закупуване на технологично оборудване за 
дестилерия за етерични масла

09.02.2020г. 390 600,00 лв.
ЕТ „Николай 
Щърбаков“

одобрен от МИГ 

39

BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 
Съхраняване, развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентичности и 
местната култура

Невша в миналото и сега 07.02.2020г. 10 039,20 лв.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"НИВА - 1901"

одобрен от МИГ 

40

BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура

Изграждане и обзавеждане на център за 
изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана 
на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол

21.04.2020 г. 60 423,90 лв. Община Вълчи дол одобрен от МИГ 

41

BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура

Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-
парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи 
дол, област Варна

21.04.2020 г. 89 590,78 лв. Община Вълчи дол одобрен от МИГ 

42

BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура

Екопътека „Голямо и Малко було“ в землището 
на село Невша, община Ветрино, област Варна

22.04.2020 г. 149 986,88 лв. Община Ветрино одобрен от МИГ 

43

BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура

Валоризиране на местното природно и 
културно наследство в община Провадия

22.04.2020 г. 149 918,61 лв. Община Провадия одобрен от МИГ 



ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 
СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

Във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие по 
Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., в 
периода от 06.07.2020г. до 22.07.2020г. „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ проведе 
девет еднодневни обучения за потенциални бенефициенти, местни лидери и представители на 
уязвими групи от територията си, както следва:

1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: „Често допускани грешки при 
изпълнението и отчитането на проекти. Финансови корекции“:

- на 06.07.2020 г. в с.Ветрино 
- на 07.07.2020 г. в гр.Вълчи дол
- на 08.07.2020 г. в гр.Провадия



2. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: „Електронно отчитане в 
ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:

- на 13.07.2020 г. в с.Ветрино
- на 14.07.2020 г. в гр.Вълчи дол
- на 15.07.2020 г. в гр.Провадия

3. За местни лидери и уязвими групи на тема: „Повишаване на обществената активност и 
бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България 
и ЕС“:

- 20.07.2020 г. в с.Ветрино 
- 21.07.2020 г. в гр.Вълчи дол
- 22.07.2020 г. в гр.Провадия 
По време на обученията пред съответните групи заинтересовани страни подробно бяха 

представени възможностите и условията за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за 
ВОМР, както и актуалните към момента нормативни изисквания за допустимост на кандидатите, 
обектите, дейностите и разходите.  Дадени бяха практически насоки и успешни примери за 
разработване на проектни и бизнес идеи, както и за целия процес на подготовка и кандидатстване 
– подготовка на заявление, необходими документи за прилагане, критериите за подбор на 
проекти и процедура за оценка, договаряне, изпълнение и отчитане на проект, финансови 
условия, примери за успешни проекти за стимулиране и включване на заинтересованите страни 
в прилагането на Стратегия за ВОМР. 

Участниците в обученията взеха активно участие в дискусиите по разгледаните теми и 
получиха отговори на поставени от тях въпроси.



Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” съгласно 

Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен 
бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

с.Ветрино, област Варна,
ул. ”Г.С.Раковски”  №26,

тел.: 0877 107 272,
e-mail: mig_vazhod@abv.bg

www.mig-vazhod.com, www.eufunds.bg


