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Местна инициативна група (МИГ) „Балчик – Генерал Тошево“:
с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

Росица Попова, изпълнителен директор на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“:

Изпращаме една успешна година!
- Г-жо Попова, отминава една 

странна година. Как се отрази 
всичко това на МИГ „Балчик – 
Генерал Тошево?

- Мисля, че въпреки тежката го-
дина, която отминава, изпращаме 
една ползотворна, една благодатна 
година от гледна точка на усвояе-
мостта на средствата по Стратеги-
ята за местно развитие, от гледна 
точка на подписани договори, 
спечелени проектни предложения, 
подадени, а вече и някои изпълне-
ни проекти към МИГ-а. Вече можем 
да се похвалим с конкретни дела.

- Общо подадените в МИГ-а 
проектни предложения са 43 
на обща стойност 8 090 000 
лева. Повече от половината са 
по Програмата за развитие на 
селските райони. По ОП „Ино-
вации и конкурентоспособност“ 
сумата е близо 3 милиона лева. 
По ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ е 1 142 000 лева. От по-
дадените проектни предложения 
одобрените са 35 или 81%. От 
тях има и частично одобрени. 
Оттеглените проекти са са на 
стойност 680 000 лева или близо 
7%. Отхвърлените са 5 на стой-
ност близо 1 млн лева или 5% от 
общо подадените.

- До 1 декември т.г. имаме 14 
подписани договора. От тях по 
ПРСР имаме 3 договора по Мярка 
7.2 и по Мярка 7.5. По ОПИК имаме 
6 подписани договора, по ОПРЧР - 
5. Това е статистиката за годината. 
Мисля, че много добре се движим 
с усвояемостта на средствата. Ос-
танаха още няколко мерки, които 
ще стартират догодина, където има 
неусвоен финансов ресурс. Т.е. до 
средата на 2021 г. очакваме пълно 
изпълнение или пълно договаряне 
на средствата по мерките, след 
което вече ще предстои тяхното 
изпълнение до края на 2023 г. в 
зависимост от това кое проектно 
предложение за какво време е.

- По ПРСР общините Балчик и 
Генерал Тошево имат одобрени 
проектни предложения.

- По Мярка 7.2 са две проектни 
предложения – едното е за изграж-
дане на парк в кв. „Балик“ в гр. 
Балчик, а другото за изграждане 
на социален дом в гр. Генерал 
Тошево. По Мярка 7.5 за туристи-
ческа инфраструктура проектните 
предложения на двете общини са 
също две – за велоалеята, която ще 
свързва Балчик с КК „Албена“, а в 
община Генерал Тошево бившата 
застава в с. Йовково ще бъде пре-
върната в модерен туристически 
културно-информационен център. 
По Мярка 7.8, която е акцентът в 
нашата Стратегия и е свързана 
с местната идентичност, засега 
имаме само един подаден проект. 
Може би предпазливостта на чи-
талищата, че нямат достатъчно 
капацитет да разписват проектни 

предложения, оказва своето влия-
ние. Все пак в последния вече етап 
имаме проявен по-голям интерес. 
За момента има едно подадено и 
одобрено проектно предложение – 
за Събор на преселението, което е 
свързано с местната идентичност. 
Надяваме се сега и още предложе-
ния да постъпят в МИГ-а.

По ПРСР има и частни мерки, 
които са предназначени за нашите 
местни бенефициенти от бизнеса. 
Това са Мярка 6.4, по която също 
имаме подадени проектни предло-
жения. Изтича вече и третият срок 
за приемане на предложения, при 
който очакваме още проектни пред-
ложения. Имаме вече одобрени 
предложения от МИГ-а. Различни 
и разнообразни са проектите, 
свързани с дейността на микроп-
редприятия, някои от които са за 
услуги, някои за производство. 
Най-разнообразни са ни проектите 
по 6.4 – за оборудване на Дом за 
стари хора в Балчик, за авторе-
монтни услуги, за оборудване на 
козметично студио и др.

Към края се засили интересът 
по Мярка 4.2. По тази мярка също 
имаме одобрени проектни пред-
ложения – за винарска изба, за 
оборудване на цех за преработка 
на плодове. Отново беше удължен 
срокът за кандидатстване по нея 
и очакваме нови проектни пред-
ложения.

По ОПИК имаме проектни пред-
ложения, свързани с модернизация-
та на производството на различни 
предприятия. Примерно на „Скития 
– ГТ1“ ЕООД (произвеждащо скари 
и чушкопеци), което вече изпълни 
успешно своя проект и получи 
изцяло възстановяването на фи-
нансовата помощ. Друг проект е 
свързан с производството на кабели 
за инсталации на автомобили. Той 
също е на финален етап. Имаме и 
друг интересен проект, свързан със 
закупуване на оборудване за произ-
водството на контейнери. Още един 
интересен проект – за модерниза-
цията на предприятие, свързано с 
производство на парашути.

- Как въздейства Стратегията 

на МИГ-а върху местната общ-
ност? Ако трябва да сравните 
последните 2 години – има ли 
повече доверие към вашата 
организация?

- Местната общност все повече 
припознава МИГ „Балчик – Гене-
рал Тошево“ като един надежден 
партньор. И по-лесно, а и много 
по-удобно е да се кандидатства 
пред нас. Конкуренцията е много 
по-малко на место при нас. Не се 
състезаваш с бенефициенти от 
цялата страна. Тук кандидатите 
получават достъпна информация. 
Във всеки един момент те могат да 
бъдат информирани за мерките. 
Проведохме и множество инфор-
мационни срещи по населените 
места, които още повече засилиха 
интереса към нашата дейност. 
Нормално е 2019 г. в сравнение с 
2020 г. да е по-слаба от гледна точка 
на усвояемостта и подаването на 
проектни предложения.

- Как работи МИГ-ът в усло-
вията на пандемия и какви са 
основните изисквания за канди-
датстване?

- Основното изискване, за да 
кандидатстват бенефициенти към 
МИГ-а, е да бъдат регистрирани, 
да развиват дейност на терито-
рията на местната инициативна 
група – общините Балчик и Гене-
рал Тошево. Не могат фирми от 
Варна, от Добрич или от страната 
на кандидатстват към нашия МИГ. 
Само местни фирми могат да 
кандидатстват за финансиране от 
Стратегията за местно развитие.

По време на пандемията съз-
дадохме достатъчно добра ор-
ганизация, за да могат да бъдат 
консултирани бенефициентите. В 
същото време това не се отрази по 
никакъв начин, защото всичко се 
извършва он лайн, дистанционно, 
всичко е в системата за управление 
на европейските фондове ИСУН. 
Това е много гъвкава система, 
която позволява и подаването на 
проектните предложения, и оцен-
ките на проектите да стават през 
нея. Бенефициентът може на всеки 
един етап да види как върви оцен-
ката на неговото проектно предло-
жение, да получи обратна връзка 
и информация, има прозрачност, 
обективност и безпристрастност в 
цялата процедура.

- МИГ „Балчик – Генерал Тоше-
во“ участва и в международни 
проекти. Как виждате изпълне-
нието им в контекста на панде-
мията от КОВИД-19?

- Освен основната ни дейност, 
свързана със Стратегията на 
усвояемостта на средствата по 
нея, ние като местна инициативна 
група участваме и в няколко меж-
дународни проекта, някои вече 
реализирани. Други тепърва ще 
се реализират като проектът „Кажи 
сирене! Балканско сирене!“, в който 

участват партньори от Гърция и 
Румъния. Проектът е свързан с 
презентацията на уникални бал-
кански сирена.

Друг проект, в който участваме, е 
свързан с биологичното земеделие. 
Разбира се, в условията на панде-
мия имаме известни затруднения с 
изпълнението на този проект, зато-
ва поискахме удължаване на срока 
на договора от 7 на 13 месеца, за да 
можем да осъществим партньорски 
контакти с МИГ-ове от Кипър и 
Испания, и да можем да обменим 
добри практики, да уточним върху 
какво, свързано с биологичното 
земеделие, ще разпишем новия ни 
проект за сътрудничество с тях, как-
ви дейности ще заложим. Това ще 
излезе и от анализа, който ще бъде 
направен на територията, свързан 
с биологичното земеделие. Оттам 
вече ще бъде изпълнението на 
същинския проект, с който нашият 
МИГ ще кандидатства през 2021 г.

- МИГ „Балчик – Генерал Тоше-
во“ беше домакин на междуна-
родна конференция по подхода 
„Лидер“, която се проведе в КК 
„Албена“. Какъв е резултатът от 
дискусиите?

- Акцентът на конференцията 
беше поставен върху следващия 
програмен период, в какво ще бъде 
различието, и съответно, как ще 
бъде надграден подходът „Лидер“. 
Както министър Танева заяви, хуба-
вото е, че ще бъде заделен до 10% 
от ресурса на ПРСР за местните 
инициативни групи. Надяваме се 
пак да изпълняваме многофондова 
стратегия, като и другите оператив-
ни програми дадат от своя финан-
сов ресурс за местните общности 
чрез подхода „Лидер“. Навярно 
следващия програмен период, след 
задълбочен анализ на територията 
и на нуждите на местната общност, 
нашата МИГ ще включи средства 
и от други оперативни програми, 
примерно „Наука и образование“ 
или „Околна среда“. Освен това 
стана дума, че през следващия 
програмен период МИГ-овете ще 
имат по-голяма самостоятелност 
да разписват мерките, по които ще 
изпълняват своите Стратегии. Ще 
имат свои уникални мерки, които 
няма да бъдат повторение 1:1 
на мерките на национално ниво, 
а ще бъдат повече съобразени с 
нуждите на местната общност и ще 
допълват тези, които са разписани 
на национално ниво.

- Какви са Вашите очаквания 
и пожелания за 2021 г.?

- В навечерието на Коледните 
и Новогодишни празници да си 
пожелаем първо да бъдем здрави, 
пандемията да отшуми и да зара-
ботим в нормален ритъм. Да имаме 
повече подписани договори, повече 
и по-разнообразни изпълнени про-
екти. Да се поздравим догодина с 
още по-големи успехи!


