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Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към 

доклада се представят включително и във формат .xls 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:       

1. Годишен доклад – 1-33 стр. 

2. Таблица 1 – 34 стр. 

3. Таблица 2 – 35 стр. 

4. Таблица 3 – 36-37 стр. 
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5. Таблица 4  38-39 стр. 

6. Таблица 5 – 40-41 стр. 

7. Таблица 6 – 42-43 стр. 

8. Таблица 7 – 43- 44 стр. 

9. Таблица 8 – 45-46 стр. 

10.Таблица 9 – 46-48 стр. 

10. Таблица 10 – 49- 53 стр. 

11. Таблица 11 – 54 стр. 

12. Таблица 12 – 55 стр. 

13. Таблица 13 – 56 - 57 стр. 

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо): 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

НПО – Неправителствена организация 

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ОС – Общо събрание 

УС – Управителен съвет 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

УО – Управляващ орган 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ЕС – Европейски съюз 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения 

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

В Стратегията за ВОМР са идентифицирани следните групи заинтересовани страни: 

 Публичен сектор – Община Сандански, представители на местната власт, служители в 

общинска администрация, училища; 



• Бизнес сектор - търговски дружества и физически лица – търговец в сферата на 

търговията, услугите, преработката и производството в областта на туризма и хотелиерството, 

строителството, здравеопазването, транспорта и др., свободни професии, земеделски 

производители; 

• Неправителствен сектор – читалища, НПО в областта на културата, спорта, туризма, 

социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства; 

• Граждански сектор - местни жители, уязвими групи – безработни, роми, пенсионери,  хора 

с увреждания, социални служби. 

За периода на доклада представители от всички групи заинтересовани страни взеха участие 

в проведените мероприятия и дейности по популяризиране, информираност и публичност на 

СВОМР на МИГ Сандански. На място в офиса на сдружението и на проведените информационни 

срещи и обучения за местни лидери бяха проведени  консултации на потенциални бенефициенти 

– представители на всички групи заинтересовани страни.  

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива. 

В Стратегията за ВОМР са идентифицирани следните уязвими групи – безработни, роми, 

пенсионери,  хора с увреждания, социални служби. За периода на доклада в проведените 

мероприятия и дейности по популяризиране, информираност и публичност на СВОМР на МИГ 

Сандански взеха участие част от идентифицираните уязвими групи /безработни, роми, 

пенсионери/. На място в офиса на сдружението и на проведените информационни срещи и 

обучения за местни лидери на същите бяха проведени консултации. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР. 

Основната цел, която си поставя Стратегията е: 

Устойчив растеж и европейско развитие на територията на базата на подкрепа за 

конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и 

разнообразяване на дейностите в туристическия сектор, подкрепа за услугите и 

преработващата промишленост и опазване на околната среда.  

Тя трябва да се постигне чрез: 

1. Техническа модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделския 

сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство 

и производство на мед) и обвързването им с туристическия сектор; 

2. Подобряване качеството на живот и развитие на алтернативни форми на туризъм; 

3. Повишаване на икономическата активност и опазване на околната среда. 



Специфични цели на Стратегията за ВОМР: 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на 

продукцията на малките  и средни селски стопанства чрез въвеждане на иновации и 

разнообразяване към неземеделски дейности. 

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез 

преструктуриране и развитие на наличните материални мощности и насърчаване въвеждането на 

нови технологии в стопанствата. 

За периода на доклада са предприети действия за постигане на тази специфична цел. 

Основните средства за постигането и са отворени приеми по Подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. 

В резултат от изпълнението на проектите по тези мерки ще бъде подобрено цялостното 

икономическо състояние на земеделския сектор на територията на МИГ Сандански. 

Специфична цел 2  - Насърчаване на предприемачеството на селските стопани чрез 

подобряване на маркетинга и обвързването на селскостопанската продукция и услуги с туризма. 

В подкрепа изпълнението на тази цел са предпритети деийствия за подготовка на процедура 

за прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.   

Тези две цели са интегрирани под общия приоритет за подкрепа на характерни 

производства и занаяти, които  продължават местните традициите и изграждат местната 

идентичност чрез интегрирането им в туристическите продукти и услуги.  

 

Приоритет 2: Постигане на балансирано развитие на територията чрез подобряване на 

основната и на социалната инфраструктура и интегрирането на малките населени места и 

селските стопанства в туристическия продукт. 

Специфична цел 1 – Развитие  на базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на 

интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона. 

Помощта по тази цел е насочена за подобряване на средата на живот на територията на 

МИГ Сандански и в частност на малките населени места. Отворен е прием по Подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, която е основният способ за реализирането на целта. 

Специфична цел 2 – Възстановяване  и развитие на културното и природното селско 

наследство и интегрирането  му в селския туризъм. 



На територията на община Сандански има ресурси за развиване на селски туризъм. 

Постигането на тази цел не би представлявало трудност при изпълнението на СВОМР на МИГ 

Сандански. 

 

Приоритет 3: Опазване и разширяване на горските масиви и на компонентите на околната 

среда. 

Специфична цел 1 - Увеличаване териториите на горите чрез залесяване на земеделски и 

неземеделски земи. 

Специфична цел 2 - Увеличаване привлекателността на горите за отдих и почивка чрез 

поддържане качеството на почвите, водите, въздуха и биологичното разнообразие. 

 

За периода на доклада, МИГ Сандански изпълнява дейностите по изпълнение на СВОМР за 

постигане на заложените цели. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР. 

 Изготвеният индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията 

за ВОМР за 2018 г.,  одобрен с Решение № 187/29.11.2016 г. на УС и публикуван на интернет 

страницата на сдружението – www.mig-sandanski.eu., през 2018 г. бе актуализиран 7 пъти: 

  На 09.01.2018 г. с Решение № 214/09.01.2018 г. на УС по Протокол № 84/09.01.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – от 30.03.2018 г. до 29.06.2018 г.; 

-  Прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – от 07.09. 

2018 г. до 07.12.2018 г.; 

-  Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” – от 11.05.2018 г. до 10.08.2018 г.; 

-  Прием по подмерки: 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, 8.1 „Подпомагане за 

залесяване и създаване на горски масиви“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски 
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пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ – до 

13.02.2019г. 

 

  На 20.03.2018 г. с Решение № 224/20.03.2018 г. на УС по Протокол № 87/20.03.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – от 29.05.2018 г. до 30.07.2018 г. 

 

  На 08.05.2018 г. с Решение № 225/08.05.2018 г. на УС по Протокол № 88/08.05.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – от 30.07.2018 г. до 05.10.2018 г.; 

- Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” – от 20.08.2018 г. до 20.11.2018 г.; 

 

  На 06.07.2018 г. с Решение № 228/06.07.2018 г. на УС по Протокол № 89/06.07.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – от третата седмица на м. Септември 2018 

г. до втората седмица на м. Ноември 2018 г.; 

-  Прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – от 

четвъртата седмица на м. Ноември 2018 г. до третата седмица на м. Януари 2019 г.; 

-  Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” – от втората седмица на м. Септември 2018 г. 

до първата седмица на м. Декември 2018 г.; 

-  Прием по подмерки: 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, 8.1 „Подпомагане за 

залесяване и създаване на горски масиви“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ – от първата 

седмица на м. Декември 2018 до третата седмица на м. Февруари 2019 г. 

 



  На 21.08.2018 г. с Решение № 232/21.08.2018 г. на УС по Протокол № 93/21.08.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” – от четвъртата седмица на 

м. Октомври 2018 г. до третата седмица на м. Декември 2018 г.; 

-  Прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – се 

актуализира с обявяване на прием през 2019 г., като датите за обявяване и приключване на 

приема ще бъдат отразени в Индикативния график за приеми по подмерките от СВОМР за 2019г.; 

-  Прием по подмерки: 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, 8.1 „Подпомагане за 

залесяване и създаване на горски масиви“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ – се 

актуализира с обявяване на прием през 2019 г., като датите за обявяване и приключване на 

приема ще бъдат отразени в Индикативния график за приеми по подмерките от СВОМР за 2019г. 

  На 19.09.2018 г. с Решение № 234/19.09.2018 г. на УС по Протокол № 95/19.09.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения за 2018г. както следва: 

-  Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” – от третата седмица на м. 

Ноември 2018 г. до четвъртата седмица на м. Януари 2019 г. 

 

  На 03.12.2018 г. с Решение № 247/03.12.2018 г. на УС по Протокол № 105/03.12.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения за 2018г. както следва: 

-  Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” – от втората седмица на м. Септември 2018 г. 

до втората седмица на м. Януари 2019 г. 

За периода на доклада в изпълнение на чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на 

МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ МИГ изготви индикативен график за приемите по 

съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2019 г. Същият е одобрен с Решение № 

234/19.09.2018 г. на УС и е публикуван на интернет страницата на сдружението – www.mig-

sandanski.eu. 

  На 03.12.2018 г. с Решение № 247/03.12.2018 г. на УС по Протокол № 105/03.12.2018 г. се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения за 2019г. както следва: 
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-  Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”  се удължава до втората седмица на м. Януари 

2019 г. 

 

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати. 

  Проведоха се 4 информационни срещи за местни лидери в изпълнение на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на 

СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, 

както следва: 

-  На 25.09.2018 г. в град Сандански, от 9.00 часа в конферентна зала на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се проведе информационна среща за местни 

лидери на тема подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“;   

-  На 28.09.2018 г. в с. Плоски, община Сандански, от 9.00 часа в сградата на НЧ „Светлина – 

1942“ и от 14.00 часа на същата дата в конферентна зала на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ се проведе информационна среща за местни лидери на тема 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

-  На 11.10.2018 г в град Сандански , от 9.00 часа в Народно читалище „Просвета – 1935“ с. 

Катунци и от 14.00 часа в народно читалище „Никола Й.Вапцаров – 2005“, с. Струма  се проведе 

информационна среща за местни лидери на тема подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

-  На 12.10.2018 г. в с. Дамяница в заведението на Стадиона, община Сандански, от 9.00 часа  

и от 14.00 часа на същата дата в “Народно читалище „Емануил Васкидович – 1886“ в гр. Мелник, 

се проведе информационна среща за местни лидери на тема подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. 

В срещите взеха участие общо 81 представители на публичния, стопанския и нестопанския 

сектор, в това число земеделски производители, служители на общинска администрация, местни 

жители, търговски дружества, читалища и др. За провеждането на информационната среща бе 



изготвена подробна презентация. Присъстващите заинтересовани страни бяха запознати с: 

допустими и недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови параметри /бюджет на 

приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ/ и критерии за оценка на 

проектите и тяхната тежест по подмерки: 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,  7.2 „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия“.  

 

 В периода 04-05.10.2018 г., в конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“ гр. 

Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански 

на тема „Подготовка на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР“. В обучението взеха участие 20 

представители на публичния и нестопанския сектор. На 04.10.2018 г. участниците бяха запознати 

изцяло с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктора“ от СВОМР: цели, допустими дейности, разходи, 

кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и 

разходите, приложим режим на държавни/минимални помощи, избор на изпълнители. На 

05.10.2018 г. обучението бе насочено към работа в ИСУН - попълване на формуляр за 

кандидатстване в ИСУН , също така бяха обсъдени основните стъпки за подаване на проектно 

предложение в ИСУН, както и реда за оценяване на проектните предложения, в това число 

административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка.  

 В периода 29-30.10.2018 г., в конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“ гр. 

Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански 

на тема „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмерки 4.1 и 4.2 от СВОМР“. В 

обучението взеха участие 20 представители на стопанския сектор. На 29.10.2018 г. участниците 

бяха запознати изцяло с подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от СВОМР: цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на 

финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, бизнес план, избор на 

изпълнители, също така бяха обсъдени изискванията към документите за кандидатстване и 

необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярка 4.2. Обучението 

продължи с информация относно реда за оценка на проектните предложения в това число първи 

етап – оценка на административно съответствие и допустимост, и втори етап от оценката – 

техническа и финансова оценка, попълни се и примерен формуляр за кандидатстване в ИСУН, 

както и основните стъпки за подаване на проектно предложение в ИСУН. На 30.10.2018 г. 



обучението започна с информация относно подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от СВОМР: цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата 

помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, бизнес план, избор на изпълнители. 

Внимание се обърна на начина на попълване, изискванията към документите за кандидатстване и 

необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярка 4.1. Продължи се с 

обсъждане на приложенията за попълване и приложенията за информация към Условия за 

кандидатстване. Обърна се внимание на начина на попълване. Подробно се обясни на 

присъстващите на обучението оценката на проектните предложения в това число етап 1: Оценка 

на административното съответствие и допустимост, и етап 2: Техническа и финансова оценка. На 

участниците бе разяснен и показан нагледно начина за попълване на формуляр за кандидатстване 

в ИСУН.  

В периода 05-06.12.2018 г., в „Манолева къща“ гр. Мелник, община Сандански, се проведе 

двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Изпълнение и 

отчитане на проекти по СВОМР“. Със започване на обучението, присъстващите се регистрираха 

в предварително подготвения присъствен списък. На 05.12.2018 г. участниците бяха запознати с 

общите условия за осъществяване на дейностите по проекти към стратегия за ВОМР, обсъдиха се 

и задълженията на бенефициента. На присъстващите заинтересовани страни беше разяснен 

начина на провеждане на процедури за избор на изпълнители – по ЗОП и ПМС 160. Обучението 

продължи с информация относно финансовото изпълнение на одобрени проекти и плащане: 

искане за авансово плащане, кога е допустимо, кога може да бъде заявено и представяне на 

обезпечение под формата на: банкова гаранция или запис на заповед в полза на ДФЗ. На 

06.12.2018 г. обучението започна с информация относно финансовото изпълнение на проекти, в 

това число плащания по одобрен проект, отнасящи се до искане за междинно и окончателно 

плащане, присъстващите бяха запознати с начина на подаване на искане за плащане, при какви 

условия може да се извърши, както и придружаващите документи определени в Условията за 

изпълнение на одобрените проекти подадени по СВОМР. Обучението продължи с пояснения 

относно изискванията за информираност и публичност посочени в Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.  

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор.  

За периода на доклада, МИГ Сандански отвори прием на проектни предложения по 3 мерки 

от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020: 

  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по 



мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ с начален срок за кандидатсване 

13.09.2018 г. и краен 05.12.2018 г. Поради невходиране на проектни предложения в ИСУН и 

опасение на МИГ Сандански, че потенциалните кандидати по процедурата нямат готовност да 

подадат проекнтите си предложения в указания срок, два дни преди крайния прием са 

предприети мерки и срокът за прием по процедурата е удължен до 07.01.2019 г. с Решение № 

246/03.12.2018 г. към Протокол № 105/03.12.2018 г. на УС на СНЦ „Местна инициативна 

група Сандански – МИГ Сандански“. Обявата и насоките по процедурата, включващи – 

Условия за кандидатстване, документи за попълване, както документи за информация към тях и 

Условия за изпълнение и документи към тях, са изготвени от екипа на МИГ и качени за публично 

обсъждане на страницата на сдружението www.mig-sandanski.eu. След като не бяха получени 

коментари по така изготвените насоки, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, те са изпратени 

до Министерство на финансите за съгласуване с общите правила за държавните помощи. Обявата 

и насоките за кандидатстване са одобрени с Решение № 229/01.08.2018 г. към Протокол № 

90/01.08.2018 г. на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

Екипът на МИГ Сандански е подготвил проект на процедурата за прием в ИСУН и е уведомил 

УО на ПРСР 2014-2020 г. След като е одобрена от УО, тя е активирана на 13.09.2018 г. До три 

дни след активирането на процедурата Обявата за прием на проектни предложения е 

публикувана на интернет страницата на МИГ, във вестник „Струма“ и залепена пред офиса на 

МИГ, както и пред сградата на общинска администрация Сандански, за което са изготвени 

протоколи. Обявата е изпратена и на ОУ за публикуването й на www.eufunds.bg и на сайта на 

МЗХГ. След като срокът за прием бе удължен новата Обява отново бе публикувана на интернет 

страницата на МИГ, във вестник „Струма“ и залепена пред офиса на МИГ, както и пред сградата 

на общинска администрация Сандански, за което са изготвени протоколи. Същата е изпратена на 

ОУ за публикуването й на www.eufunds.bg  и на сайта на МЗХГ. 

 

  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ с начален срок за кандидатстване 21.09.2018 г. 

и краен до 17:00 часа на 16.11.2018 г. Обявата и насоките по процедурата, включващи – 

Условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация към тях, Условия 

за изпълнение и документи към тях,  са изготвени от екипа на МИГ и качени за публични 

обсъждане в страницата на сдружението www.mig-sandanski.eu. Обявата и Насоките са одобрени 
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с Решение № 231/20.08.2018 г. към Протокол № 92/20.08.2018 г. на УС на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.  Екипът на МИГ Сандански е подготви проект 

на процедурата за прием в ИСУН и уведоми УО на ПРСР 2014-2020г. След като е одобрена от 

УО, тя е активирана на 21.09.2018 г. До три дни след активирането на процедурата Обявата за 

прием на проектни предложения е публикувана на интернет страницата на МИГ, във вестник 

„Струма“, излъчена в радио „ВЕГА+“ и залепена пред офиса на МИГ, както и пред сградата на 

общинска администрация Сандански, за което са изготвени протоколи. Обявата е изпратена на 

ОУ за публикуването й на www.eufunds.bg  и на сайта на МЗХГ. След крайния срок на прием по 

процедурата са подадени две проектни предложения. Подадените проектни предложения са от 

кандидати от две населени места от територията на МИГ Сандански – с. Дамяница и с. Плоски.  

 

  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.102 по подмярка 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ с начален срок за кандидатстване 20.11.2018 г. и краен до 17:00 

часа на 21.01.2018 г.  

Обявата и насоките по процедурата, включващи – Условия за кандидатстване, документи за 

попълване, документи за информация към тях, Условия за изпълнение и документи към тях,  са 

изготвени от екипа на МИГ и качени за публично обсъждане в страницата на сдружението 

www.mig-sandanski.eu. Обявата и Насоките са одобрени с Решение № 238/10.10.2018 г. към 

Протокол № 99/10.10.2018 г. на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“.   Екипът на МИГ Сандански е подготвил проект на процедурата за прием в ИСУН и 

е уведомил УО на ПРСР 2014-2020 г. След като е одобрена от УО, процедурата е активирана на 

20.11.2018 г. До три дни след активирането, Обявата за прием на проектни предложения е 

публикувана на интернет страницата на МИГ, във вестник „Струма“, излъчена в радио „ВЕГА+“, 

залепена пред офиса на МИГ и пред сградата на общинска администрация Сандански, за което са 

изготвени протоколи. Обявата е изпратена на ОУ за публикуването й на www.eufunds.bg  и на 

сайта на МЗХГ. 

 

  Подготвени са проект на Обява и Насоки за кандидатстване включващи – Условия за 

кандидатстване, документи за попълване и документи за информация към тях, Условия за 

изпълнение и документи към тях, и по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
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Качени са за публично обсъждане на страницата на сдружението www.mig-sandanski.eu. 

Документи са изпратени до Министерство на финансите за съгласуване на съвместимостта на 

проекта, на документацията с общите правила за държавните помощи. Документацията е 

съгласувана от Министъра на финансите и екипът на МИГ подготвя проект на процедурата в 

ИСУН 2020. 

 

За периода на годишния доклад, от МИГ Сандански е извършена една оценка по подмярка 

4.2. С Решение № 245/16.11.2018 г. по Протокол № 104/16.11.2018 г.  на УС и със Заповед № 2 от 

19.11.2018 г. на Председателя на УС, на МИГ Сандански е назначена Комисия за подбор на 

проектни предложения /КППП/ по процедура № BG06RDNP001-19.046- МИГ Сандански - 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от СВОМР. В комисията са включени Председател и 

секретар без право на глас, двама външни – експерт оценители и оценител от Общото събрание, с 

право на глас. КППП е осъществила оценка на административно съответствие и допустимост, 

както на техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения. На всички 

кандидати е извършено посещение на място за удостоверяване на посочените в заявленията 

факти и обстоятелства. На етап АСД оценителите са направили проверки и в: 

-  Справка в Системата за ранно откриване и отстраняване; 

-  Проверка в Регистър на минималните помощи; 

-  Проверка в Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ; 

-  Проверка в Регистър на МИГ за периода 2007-2013г.; 

-  Проверка в ИСУН за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020 и www.eufunds.eu; 

-  Регистър на биологичното земеделие. 

При извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните 

предложения, оценителите са констатирали липса на документи и други нередовности. С оглед 

на гореизложеното и с цел прилагане на единен подход към подадените проектни предложения, 

са поискани допълнителна информация и документи от кандидатите. След приключване на 

Проверката на АСД на двете проектни предложения от членовете на КППП с право на глас е 

извършена обобщена АСД, на база на която, КППП е допуснала до техническа и финансова 

оценка и двете подадени проектни предложения. След приключване на етап АСД е изготвен 

протокол, който е подписан от всички членове на КППП. След приключване на етап ТФО също е 

изготвен протокол. След приключване на оценката са одобрени и двете подадени проектни 

предложения, но едното е в резерва, защото не достига финансиране. След приключване на 

http://www.mig-sandanski.eu/
http://www.eufunds.eu/


цялостаната оценка Комисията за подбор на проектни предложения е изготвила Оценителен 

доклад, който е одобрен от УС с Решение № 250/31.12.2018 г. по Протокол № 107/31.12.2018 г. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ. 

За периода на изпълнение на стратегията за ВОМР, МИГ Сандански осигури архивно 

помещение, в което да съхранява всички документи от дейността на сдружението. Сдружението 

съхранява следните документи, в отделни досиета: Документи, засягащи правния статут на 

Сдружението; Документи, засягащи дейността на Управителния съвет и Общото събрание; 

Лични досиета на служителите; Входяща и Изходяща кореспонденция; Организационни 

документи; Финансови документи. 

 

Документи свързани с изпълнението на СВОМР:  

- Процедури за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР; 

- Заявки, отчети и доклади; 

- Документи свързани с изпълнението на дейностите по СВОМР. 

 

МИГ Сандански поддържа следните електронни регистри: 

-  Входяща и Изходяща кореспонденция; 

-  Регистър на договорите и заповедите; 

-  Регистър на протоколите и решения на УС и ОС; 

-  Счетоводна програма; 

-  Регистър на обществените поръчки, който се публикува и на интернет страницата на 

сдружението; 

-  Регистър на ЮЛ и ФЛ, с които МИГ има сключен договор, който се публикува и на 

интернет страницата на сдружението. 

Сдружението поддържа: 

-  Протоколна книга на заседанията на ОС; 

-  Протоколна книга на заседанията на УС; 

-  Регистър на даренията и почетна книга за дарения и завещания; 

-  Регистър на проведените консултации. 

 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ. 



Във връзка с дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

бяха изпълнени следните дейности  за информиране и публичност  на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие:  

 

3.1 Поддръжка на интернет страница на сдружението 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 7/05.01.2018 г. с 

„Айтиби“ ЕООД за поддръжка на интернет страницата на МИГ Сандански – www.mig-

sandanski.eu и поддръжка на актуални новини в нея. За периода на доклада, изпълнителят 

ежемесечно осъществяваше дейности по актуализирането на информация на сайта на 

сдружението и добавянето на нова такава. 

 

3.2 Публикации в печатни медии. 

За периода на доклада се публикуваха 12 броя покани и информация за събития в местни 

ежедневници: 

-  Публикация във вестник Струма, брой 106 от 09.05.2018 г.; 

-  Публикация във вестник Струма, брой 128 от 04.06.2018 г.; 

-  Публикация във вестник Струма, брой 214 от 12.09.2018 г.;  

-  Публикация във вестник Струма, брой 216 от 14.09.2018 г.;  

-  Публикация във вестник Струма, брой 223 от 22-24.09.2018 г.;  

-  Публикация във вестник Струма, брой 232 от 04.10.2018 г.; 

-  Публикация във вестник Струма, брой 274 от 22.10.2018 г.; 

-  Публикация във вестник Струма, брой 279 от 28.11.2018 г. ; 

-  Публикация във вестник Струма, брой 285 от 05.12.2018 г.; 

-  Публикация във вестник Струма, брой 299 от 21.12.2018 г. 

-  Публикация във вестник Струма, брой 300 от  22-26.12.2018 г. 

-  Публикация във вестник Струма, брой 301 от 27.12.2018 г.  

 

3.3 Радио излъчване. 

Реализирани бяха 2 радио излъчвания за популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Сандански: 

-  1 бр. радио излъчване на 26.09.2018 г. в радио „Вега+“; 

-  1 бр. радио излъчване на 22.11.2018 г. в радио „ Вега +“. 

 



3.4 Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали и 

други, свързани с популяризиране на дейността на МИГ. 

За осъществяването на тези дейности се сключи договор № 9/29.11.2018 г.с „Партнер 

БГ“ЕООД на стойност 3771.60 лв. с ДДС с предмет :“Предпечатна подготовка и отпечатване на 

на брошури и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ 

Сандански“.Изработените и отпечатани материали,МИГ Сандански прие без забележки и 

отговарящи на предварително зададените технически характеристики и визуализация,както 

следва: 

 На 28.12.2018 г.МИГ Сандански прие следните дейности: 

-   Предпечатна подготовка и отпечатване на брошура с отчет за дейността през 2018 г. – 100 

бр.; 

-  Трисекционен  работен календар – 100 бр.; 

-  Хартиена торба – 250 бр.; 

-  Спортна раница – 100 бр. 

 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ. 

През отчетния период екипът на МИГ Сандански не е осъществил мониторинг на проектни 

предложения, тъй като няма сключени договори с получатели на финансова помощ. 

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

НЕПРИЛОЖИМО! 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

 

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо). 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо). 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо). 

Във връзка с използването на отпуск по майчинство на Елена Димитрова Туджарова – 

експерт прилагане на СВОМР и с оглед увеличаване обема на работа, с Решение № 241 от 

26.10.2018 г. на Управителния съвет, бе взето решение г-жа Мирослава Петрова да бъде 



освободена от досега заеманата длъжност като технически асистент и да бъде наета на трудов 

договор като – експерт прилагане на СВОМР. С одобрение на заявление за промени в екипа от 

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. бяха 

извършени следните промени: 

- Със заповед № 86 от 18.12.2018 г. трудов договор № 4 от 15.09.2016 г. на г-жа Мирослава 

Петрова, на длъжност технически асистент, е прекратен считано от 19.12.2018 г. 

- С трудов договор № 6 от 18.12.2018 г. Мирослава Петрова е назначена на длъжност 

Експерт  прилагане на СВОМР считано от 19.12.2018 г. 

 

3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо). 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо). 

Във връзка с Решение № 241 от 26.10.2018 г. на Управителния съвет и одобрение на 

заявление за промени в екипа от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. беше извършена следната промяна: 

-  С трудов договор № 7 от 18.12.2018 г. Иван Попов е назначен на длъжност Технически 

асистент считано от 19.12.2018 г. 

 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо). 

За периода на доклада /01.01.2018 г. – 31.12.2018 г./ има настъпили промени в състава на 

Общото събрание.  

През месец януари от 87 членове, с протокол № 85/22.01.2018 г. от заседание на членовете на 

Управителния съвет се взеха решения № 215/22.01.2018 г. и № 216/22.01.2018 г., с които 

колективният върховен орган на сдружението се състои от 85 членове, от които 3-ма 

представители на публичния сектор – 3,53 %, 41 представители на стопанския сектор – 48,235 % 

и 41 представители на нестопанския сектор - 48,235 %, с постоянен адрес и със седалище на 

територията на община Сандански. Промяната е одобрена с доклад № 93-1257 от 15.02.2018 г. от 

зам.-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

През месец октомври от 85 членове, с протокол № 100/15.10.2018 г. от заседание на членовете 

на Управителния съвет се взеха решения № 239/15.10.2018 г. и № 240/15.10.2018 г.,  с които 

колективният върховен орган на сдружението се състои от 87 членове,  от които 3-ма 

представители на публичния сектор  – 3,45%, 42 представители на стопанския сектор – 48,275% и 

42 представители на нестопанския сектор  - 48,275%, с постоянен адрес и със седалище на 

територията на община Сандански. Промяната е одобрена с доклад № 93-7914 от 25.10.2018 г. от 

зам.-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 



6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ. 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо). 

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо). 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо). 

През 2018 г. МИГ Сандански е предприела действия за промяна в Стратегията за ВОМР, 

подадено е заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-

148/21.10.2016 г. Предложената промяна е във връзка с промяна на приложимата нормативна 

уредба и по-конкретно във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр. 2 от 2018 г./, с който отпада 

правното основание за издаване на наредбите по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от 

ПРСР 2014-2020 г., във връзка с чл. 39, т. 5 от Наредба № 22 по отношение на критериите за 

оценка и поради наличие на очевидна грешка. Исканата промяна е одобрена от УО и са сключени 

два Анекса към Споразумението за изпълнение на СВОМР. 

 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо). 

НЕПРИЛОЖИМО! 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

  

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА 

СВОМР 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по СВОМР Бр. Мин. 19 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, Бр. Мин. 16 0 Мониторинг  



подпомогнати по 

СВОМР 

База данни и 

отчети МИГ  

Общ обем на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лв. 3 730 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой консултации, 

предоставени на 

потенциални 

бенефициенти 

Бр. 200 359 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой подпомогнати 

микропредприятия Бр. Мин. 8 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой проекти с 

инвестиция в туризъм и 

туристическа 

инфраструктура 

Бр. Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Проекти свързани с 

подобряване/изграждане 

на сгради 

Бр. Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Проекти, свързани с 

опазване на природно-

културното наследство 

Бр. Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

предоставяне на услуги Бр. Мин. 4 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Организирани обучения 

Бр. Мин. 10 6 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой модернизирани 

земеделски стопанства Бр. Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой икономически 

единици, въвели нови 

продукти, процеси или  

технологии 

Бр. Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подобрени 

базисни/публични 

инфраструктурни 

единици (пътища, 

спортни съоръжения, 

градинки, паркове и др.) 

Бр. Мин. 4 0 

Проучване 

Отчети 

бенефициенти 

Мониторинг  

Изградени/обновени 

сгради и съоръжения 

свързани с културни, 

Бр. Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 



 

ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ 

спортни и социални 

услуги 

Млади хора до 40 г. и 

жени успешно 

реализирали проекти по 

СВОМР 

% Мин. 3 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Природни  и културно 

исторически обекти с 

подобрен достъп и 

анимация 

Бр. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Залесени територии 

Дка Мин. 10 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой на населените 

места с успешно 

реализирани проекти по  

СВОМР 

Бр. Мин. 5 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Участници, завършили 

успешно обучение 

 

Бр. 
Мин. 50 100 

Доклади от 

обучителите 

Списъци на 

участниците 

Връчени 

сертификати 

Жени, завършили 

успешно обучение  

Бр. 
Мин. 15 50 

Списъци на 

участниците 

Връчени 

сертификати 

 

 

 

 

 

 

Въздействие 

Брутен брой създадени 

работни места 
Бр. Мин. 20 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по труда  

Население в селските 

райони, което се 

възползва от 

подобрените услуги 

Бр. 10 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по труда  

НСИ 

Допълнителен брой 

туристи в резултат от 

интервенциите по 

СВОМР 

Бр. 12 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по труда  

НСИ 



 

  

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към периода 

на доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

 

Брой 
Мин. 2 

 
0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

 

Брой 
Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лева 500 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой, 

подпомогнати 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

 

Брой 

1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой 

стопанства, 

въвели нов 

продукт или 

технология 

 

Брой 

2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Създадени 

нови 

насаждения 

Дка 10 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Дял на младите 

фермери, 

финансирани 

по мярката 

% 50 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Стопанства 

закупили нова 

техника 

 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 
Създадени 

работни места 

 

Брой 
2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ   

Бюро по труда 



ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лева 500 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Модернизирани 

предприятия и/или 

създадени мобилни 

такива 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой предприятия 

закупили техника 

и/или оборудване 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой предприятия, 

произвеждащи 

биологични продукти 

и/или въвели мерки за 

опазване на околната 

среда и/или 

увеличили 

производството и 

използвали енергия от 

възобновяеми 

енергийни източници 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

Източник на  

информация 



доклада 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 1 400 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности 

Брой 3 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на 

инвестициите в 

туризъм /със 

съфинансиране/ 

Лева 500 000 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за 

нови, 

нетуристически 

услуги  

Брой 3 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на 

инвестициите в 

нови, не 

туристически 

услуги /със 

съфинансиране/ 

Лева 500 000 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 

микропреприятията 

Брой 3 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

занаяти и/или 

свободни професии 

Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия 

в сферата на 

техническите 

услуги и/или 

здравните услуги 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 

Общ брой 

създадени работни 

места  

Брой 12 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  



 

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикат

ор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой Мин. 4 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 800 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти, свързани с 

подобряване на базисна 

и/или публична 

инфраструктура 

Брой 2 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти, 

включващи дейности за 

опазване на природното и 

културно наследство 

Брой 1 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

 

Възстановени общински 

пътища 
Км 0,5 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за социални 

услуги и/или културни 

центрове и/или 

обществени сгради с 

подобрена база  

Брой 2 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени младежки и  

спортни центрове и/или 

детски и спортни 

площадки  

Брой 2 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Възстановени паркови 

площи и градинки 
Брой 2 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Социални, културни, 

спортни и младежки 

центрове въвели мерки за 

Брой 1 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 



енергийна ефективност 

Въздейст

вие 

 Население 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 15 000 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 380 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Изградени или 

ремонтирани съоръжения 

за туристически атракции, 

свързани с местното 

природно и културно-

историческо наследство 

Бр. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Изграждане или 

ремонтиране на 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой посетители на 

подкрепените 

атракции/занаяти/изкуство 

Брой 5 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Удовлетвореност на 

посетителите от 

атракциите и/или 

информационните услуги 

% 80 0 

Проучване 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Изградени или 

ремонтирани 

туристически 

информационни центрове 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие Население, Брой 10 000 0 Мониторинг  



облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

База данни и 

отчети МИГ  

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 40 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Залесена земеделска 

земя и/или 

неземеделска земя 

Дка 10 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

техните сдружения 

% 50 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.3 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 70 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 



Резултат 

 

Закупуване на 

комуникационно 

оборудване и 

средства за 

наблюдение на 

горски пожари, 

вредители и болести 

брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой подпомогнати 

публични 

собственици на 

горски територии 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Площ с успешно 

управление на 

земята и опазване 

компонентите на 

околната среда 

дка 20 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано 

от опазването на 

околната среда 

Брой 2 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 40 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Изградена 

дребномащабна 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Площ с успешно 

управление на земята 

и опазване 

компонентите на 

Кв. м 1000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  



околната среда 

Възстановени и 

поддържани 

полезащитни пояси 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздейств

ие 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

брой 5 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

В периода 20-21.06.2018 г., в град Гълъбово се проведе работна среща на екипа на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за обмяна на опит и добри практики 

съвместно с екипа на МИГ Гълъбово - Опан. Проведената работна среща имаше за цел споделяне 

изпълнението и прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и МИГ Гълъбово – Опан. Двете 

местни инициативни групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, 

идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в 

стратегиите мерки. По-подробно се разгледаха мерките, включени в Стратегиите за ВОМР, както 

и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване.  Екипите на 

местни инициативни групи обсъдиха условия за кандидатстване, както и условия за изпълнение и 

образци за кандидатстване на мерки от ПРСР 2014-2020 г. по Стратегиите за ВОМР. Участниците 

в работната срещата създадоха процедура в тестовата среда на ИСУН:  „Оценка“, „Електронно 

управление“. 

Вторият ден от работната среща продължи с обсъждане на добри практики за мотивация на 

общността за подготовка и изпълнение на проекти. Екипите на МИГ следват принципа на 

равните възможности и разпространяват информацията за работа на МИГ и възможностите за 

получаване на финансиране по всички членове на местната общност. Екипите предоставят 

консултации и помощ за всички потенциални бенефициенти в населени места от територията на 

съответния МИГ. Всяка от местните инициативни групи представи опита и подхода си за работа 

с уязвими и малцинствени групи. 

 

Двете местни инициативни групи посетиха изпълнени проекти финансирани чрез Стратегията на 

МИГ Гълъбово – Опан. 
 

 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 

- Опис на входяща кореспонденция за 2018 г: 

Входяща кореспонденция 2018 г. 
Вх. 

№ 
Дата Описание  Подател 

01 
16.02. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/101 от 14.02.2018 г. - Решение № 

01/19/4/0/00008/3/04/3/01 за изплащане на финансова помощ по Договор № РД 

50-148 от 21.10.2016 г. съгласно Заявка за плащане № 01/19/4/0/00008/3/04 

размер 25 611,09 лв. 

ДФЗ 

02 
21.02. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 19.02.2018 г. - Заявление за промяна на 

споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-

148/21.10.2016 г. на сдружение "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански"  

МЗХГ 



03 
22.02. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 20.02.2018 г. - Заповед за частично одобрение на 

предложените дейности и разходи за 2018 г. по подмярка 19.4 " Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 " Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020 г. на 

сдружение "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите 

04 
02.04. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 91-417/27.03.2018 г. - Необходимост от изменение на мерки от 

одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие - с влизане в 

сила Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделски 

производители отпада правното основание за издаване на наредбите по чл. 9а, за 

прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г.. 

МЗХГ - 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

05 
11.04. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 27.03.2018 г. - Одобрение на годишен доклад за 

отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР през 2017 г. по подмярка 

19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от ПРСР 2014-

2020 г. 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите 

07 
23.04. 

2018 г. 

Писмо с изх. №01-6300/264 от 20.04.2018 г. - Решение за изплащане на 

финансова помощ по заявка  №01/19/4/0/00008/3/05 
ДФЗ 

08 
23.04. 

2018 г. 

Писмо с изх. №01-6300/265 от 20.04.2018 г. - Решение за изплащане на 

финансова помощ по заявка  №01/19/4/0/00008/1/02 
ДФЗ 

09 
16.05. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 01-0800/938 от 14.05.2018 г. - Уведомително писмо за връщане 

на запис на заповед № 01/19/4/0/00008/05/10/01 Индентификационен № на 

проекта: 01/19/4/0/00008 Уникален регистрационен № на бенефициера: 580763. 

Във връзка с договор № РД 50-148 и извършено окончателно плащане 

приложено ви изпращаме оригинал на Запис на заповед. 

ДФЗ 

10 
12.06. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/382 Решение № 01/19/4/0/00008/3/06/3/01 за изплащане 

на финансова помощ по Договор № РД 50-148 от 21.10.2016 г. заявка за плащане 

№ 01/19/4/0/00008/3/06 размер на 10 534.48 лв. 

ДФЗ 

14 
15.10. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 02-6300/692 от 09.10.2018 г. - Писмо с вх. № на ДФЗ 02-6300/692 

от 03.10.2018 г. с покана за участие на представители на ДФЗ като наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни предложения 

ДФЗ 

15 
15.10. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 11.10.2018 г. - Покана за участие на наблюдатели 

в работата на комисия за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 и 

подмярка 7.2 от СВОМР на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

МЗХГ 

16 
30.10. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 26.10.2018 г. - Одобрение на промяна на 

Колективния върховен орган на сдружение "Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански" 

МЗХГ 

17 
09.11. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 02-6300/766 от 06.11.2018 г. - Писмо с вх. № на ДФЗ 02-6300/766 

от 24.10.2018 г. със запитване във връзка с реда за избор на външни оценители 

съгласно чл. 13 на ПМС № 162 от 2016 г. 

ДФЗ 

28 
20.11. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/859 от 15.11.2018 г. - Уведомително писмо за 

отстраняване на нередовности № 01/19/4/0/00008/3/07/02/01 във връзка с Договор 

№ РД 50-148 от 21.10.2016 г. Уникален идентификационен № заявка за плащане: 

01/19/4/0/00008/3/07; Уникален идентификационен № на проекта:01/19/4/0/00008; 

Уникален регистрационен № на ползвателя: 580763 

ДФЗ 

30 
14.12. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 10.12.2018 г. - Одобрение на нови служители в 

екипа на сдружение "Местна инициативна група Сандански" на позициите 

"Екперт по прилагане на стратегия за ВОМР" и "Технически сътрудник" 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите 

31 
18.12. 

2018 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 14.12.2018 г. - Покана за участие на наблюдатели 

в работата на комисията за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за ВОМР на сдружение 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

МЗХГ - 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

- Опис на изходяща кореспонденция за 2018 г: 
Изходяща кореспонденция 2018 г. 

Изх 

№ 
Дата Описание  Подател 



03 
12.01. 

2018 г. 

Последващ контрол върху обществена поръчка, проведен след сключване на 

Споразумение за предоставяне на финансова помощ № РД50-148/21.10.2016 г. За 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

04 
22.01. 

2018 г. 
Предоставяне на подновени застрахователни полици на ДМА 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

05 
23.01. 

2018 г. 

Промяна в състава на Колективния върховен орган на Сдружение с нестопанска 

цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Министър на 

Земеделието, 

храните  и 

горите; 

Изпълнителен 

директор ДФЗ 

06 
31.01. 

2018 г. 

Предоставяне на обобщен годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности, 

свързани с текущите разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР на 

сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Директор 

дирекция 

"РСР" МЗХГ 

07 
31.01. 

2018 г. 

Предоставяне на годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на 

стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 

група Сандански - МИГ Сандански" 

Директор 

дирекция 

"РСР" МЗХГ 

11 
28.02. 

2018 г. 

Предоставяне на информация за планирани, в процес на провеждане и проведени 

обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за  2018 г. на 

сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" по подмярка 19.4 " 

Изпълнителния 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

12 
01.03. 

2018 г. 

Договор за учредяване на залог върху вземания от 11.04.2017 г. между Общинска 

банка АД и СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

14 
08.03. 

2018 г. 

Договор за учредяване на залог върху вземания от 11.04.2017 г. между Общинска 

банка АД, ЕИК 121086224 и залогодател Сдружение с нестопанска цел "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански", Булстат № 176042316 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

19 
04.05. 

2018 г. 

Провеждане на събития в изпълнение на подмярка 19.4 " Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия ВОМР" на мярка 19 " Водено от общностите 

местно развитие" от програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

УО на ПРСР 

2014-2020 , 

ДФЗ 

20 
17.05. 

2018 г. 

Предоставяне на застрахователна полица на закупени активи по договор БФП 

№РД50-161/ 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности" 

на СНЦ " Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

22 
22.05. 

2018 г. 

Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на стратегията за Водено 

от общностите местно развитие № РД 50-148/ 21.10.2016 г. - Промяна в 

споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански" на основание чл.10 и във 

връзка със чл. 39, т.1, т. 2 и т. 5 от Наредба № 22 на МЗХГ за прилагане на 

подмярка 19.2" Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 Г. 

Управляващия 

орган на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ, 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

23 
01.06. 

2018 Г. 

Провеждане на събития в изпълнение на подмярка 19.4 " Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия ВОМР" на мярка 19 " Водено от общностите 

местно развитие" от програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за Водено от общностите местна развитие на Сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ, 

Изпълнителния 

директор на 

ДФЗ 

28 09.07. Предоставяне на информация за индикативен график за приемите по съответните УО на ПРСР 



2018 г. мерки от СВОМР за 2018 г. на Сдружение с нестопанска цел " Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

2014-2020  

30 
09.08. 

2018 г. 

Проект на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.082 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ " Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански"   

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ 

32 
21.08. 

2018 г. 

Проект на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.046 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ 

33 
22.08. 

2018 г. 

Предоставяне на информация за индикативен график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР за 2018 г. на Сдружение с нестопанска цел " Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ 

Дирекция 

"РСР" 

34 
04.09. 

2018 г. 

Провеждане на събития в изпълнение на подмярка 19.4 " Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия ВОМР" на мярка 19 " Водено от общностите 

местно развитие" от програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. и 

допълнително споразумение № РД 50-148/26.07.2018 г. за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел " Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 Г., 

Изпълнителния 

директор на 

ДФЗ 

35 
25.09. 

2018 г. 

Предоставяне на информация за Индикативен график за приемите по 

съответните мерки от СВОМР за 2018 г. и 2019 г. на Сдружение с нестопанска 

цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"  

УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ 

Дирекция 

"РСР" 

36 
27.09. 

2018 г. 

Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР" на СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"  

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ, 

Дирекция 

"РСР" 

37 
02.10. 

2018 г. 

Покана за участие на наблюдатели в оценителни сесии по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2 " 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура"  и по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ 

Сандански 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ, 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

38 
17.10. 

2018 г. 

Проект на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.102  по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР на 

МИГ Сандански 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ 

39 
17.10. 

2018 г. 

Промяна в състава на Колективния върховен орган на Сдружение с нестопанска 

цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите 

Дирекция 

"РСР"; 

Изпълнителен 

директор ДФЗ  

40 
23.10. 

2018 г. 

Комисия за подбор по Процедура за подбор на проектни предложения, по които 

се финансират разходи от ЕЗФРСР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" ПРСР 2014-2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и в изпълнение на споразумение №РД50-148/21.10.2016 г. за 

изпълнение на СВОМР на СНЦ МИГ Сандански. 

Изпълнителния 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 



41 
06.11. 

2018 г. 

Промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР, съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 

от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ. 

Министър на 

Земеделието, 

храните  и 

горите 

Дирекция 

"РСР" 

43 
08.11. 

2018 г. 

Провеждане на събития в изпълнение на подмярка 19.4 " Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия ВОМР" на мярка 19 " Водено от общностите 

местно развитие" от програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и в изпълнение на Споразумение№ РД 50-148/21.10.2016 г., 

допълнително споразумение № РД 50-148/26.07.2018г. и допълнително 

споразумение № РД 50-148/13.09.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Ръководителя 

на ПРСР 2014-

2020 г. МЗХГ, 

Изпълнителния 

директор на 

ДФЗ 

53 
20.11. 

2018 г. 

Създаване на оценителна комисия по Процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

54 
20.11. 

2018 г. 

Във връзка с писмо с наш изх. № 43 от 08.11.2018 г. за провеждане на събития в 

изпълнение на подмярка 19.4 " Текущи разходи и популяризиране на Стратегия 

ВОМР" на мярка 19 " Водено от общностите местно развитие" от програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на 

Споразумение№ РД 50-148/21.10.2016 г., допълнително споразумение № РД 50-

148/26.07.2018г. и допълнително споразумение № РД 50-148/13.09.2018 г. за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански". 

Ръководителя 

на ПРСР 2014-

2020 г. МЗХГ, 

изпълнителния 

директор на 

ДФЗ 

55 
20.11. 

2018 г. 

Писмо с Ваш изх. № 01-6300/859 от 15.11.2018 г. за отстраняване на 

нередовности относно предоставяне на допълнителна информация и документи 

по Заявка за междинно плащане с уникален иден. № 01/19/4/0/00008/3/07, 

подадена в изпълнение на подмярка 19.4 " Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия ВОМР" на мярка 19 " Водено от общностите местно развитие" от 

ПРСР 2014-2020 г. във връзка със Споразумение№ РД 50-148/21.10.2016 г.между 

УО  на ПРСР и СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

Дирекция 

"Оторизация на 

плащанията по 

ПМРСР" 

57 
27.11. 

2018 г. 

Последващ контрол върху обществена поръчка, проведени след сключване на 

Споразумение за предоставяне на финансова помощ №РД50-148/21.10.2016 г. За 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Изпълнителния 

директор на 

ДФЗ 

58 
04.12. 

2018 г. 

Удължаване на срока за прием по Процедура за подбор на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

59 
04.12. 

2018 г.  

Предоставяне на информация за Индикативен график за приемите по 

съответните мерки от СВОМР за 2018 г. и 2019 г. на Сдружение с нестопанска 

цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"  

Управляващия

т орган на 

ПРСР 2014-

2020 г. МЗХГ, 

Дирекция 

"РСР" 

60 
07.12. 

2018 г. 

Покана за участие на наблюдатели в оценителни сесии по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.102 по подмярка 4.1 " 

Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални 

активи" от СВОМР на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 

г.,МЗХГ 

Дирекция 

"Развитие на 



селските 

райони" 

61 
19.12. 

2018 г. 

Одобрение на нови служители в екипа на сдружение "Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански" на позициите "Експерт по прилагане на стратегия 

за ВОМР" и "Технически асистент" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

62 
19.12. 

2018 г. 

Последващ контрол върху обществена поръчка, проведени след сключване на 

Споразумение за предоставяне на финансова помощ №РД50-148/21.10.2016 г. За 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

 

14. Опис на приложения 

1. Таблица 1 „Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите“; 

2. Таблица 2 „Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в 

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР“ ; 

3. Таблица 3 „Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от 

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР“; 

4. Таблица 4 „Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева“; 

5. Таблица 5 „Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева“; 

6. Таблица 6 „Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР“; 

7. Таблица 7 „Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в 

лева“; 

8. Таблица 8 „Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение 

за финансиране в лева“; 

9. Таблица 9 „Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони“; 

10. Таблица 10 „Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР“; 

11. Таблица 11 „Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове“; 

12. Таблица 12 „Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от 

сключване на споразумение за финансиране в лева“; 

  13. Таблица 13 „Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева“. 

 



Приложения: 

 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Постигнато за 

периода на 

годишния доклад 

(за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в 

резултат от подпомагане на 

проектите, финансирани от: 

         

ЕЗФРСР  Мин. 20 2,5 1 2,5 1 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за 

създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната 

фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни 

места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва 

да бъде отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. 

Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на 

проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
0 

 
   

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ. 

10 000 20 20 0 0 

  



Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение 

на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

               

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

Мин. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

Мин. 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Мин. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

Мин. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

Мин. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

Мин. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

Мин. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

Мин. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: Мин. 19 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

*Одобрени са два проекта от МИГ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, но 1 е в 

списък с резерви, поради недостиг на финансов ресурс.  



Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

          

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

637 408,07 318 704,03 50% 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 637 408,07 318 704,03 50% 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(излишните редове да се изтрият) 

 

*Одобрени са два проекта от МИГ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на 

стойност  637 408,07 и БФП 318 704,03. Единият от които е в списък с резерви, поради недостиг на финансов ресурс - на стойност 

388 134,67 и БФП 194 067,33.  



Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

             

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

293374,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

293374,50 637 408,07 318 704,03 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

977915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

801890,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

391166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

 

48895,75 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



създаване на горски 

масиви“ 

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

 

 

 

78233,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

 

 

48895,75 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 
2 933 

745,00 

637 408,07 318 704,03 637 408,07 318 704,03 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(излишните редове да се изтрият) 

 

*Одобрени са два проекта от МИГ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на 

стойност  637 408,07 и БФП 318 704,03. Единият от които е в списък с резерви, поради недостиг на финансов ресурс - на 

стойност 388 134,67 и БФП 194 067,33.  



Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1 

„Подобряване на 

ефективността 

на 

производството 

и реализирането 

на продукцията 

на малките  и 

средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на 

иновации и 

разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности.“ 

Мин. 10 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2 

“Постигане на 

балансирано 

развитие на 

територията чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура 

и интегрирането 

на малките 

населени места и 

селските 

стопанства в 

туристическия 

Мин. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



продукт.” 

Приоритет 3 

„Опазване и 

разширяване на 

горските масиви 

и на 

компонентите на 

околната среда.“ 

Мин. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: Мин. 19 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

*Одобрени са два проекта от МИГ по Приоритет 1, но 1 е в списък с резерви, поради недостиг на финансов ресурс. 

 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1 

„Подобряване на 

ефективността на 

производството и 

реализирането на 

продукцията на малките  

и средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на иновации и 

разнообразяване към 

неземеделски дейности.“ 

637 408,07 318 704,03 50% 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 2 “Постигане 

на балансирано развитие 

на територията чрез 

подобряване на основната 

и на социалната 

инфраструктура и 

интегрирането на малките 

населени места и селските 

стопанства в 

туристическия продукт.” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Приоритет 3 „Опазване и 

разширяване на горските 

масиви и на 

компонентите на околната 

среда.“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 637 408,07 318 704,03 50% 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

*Одобрени са два проекта от МИГ по Приоритет 1 на стойност  637 408,07 и БФП 318 704,03. Единият от които е в списък с 

резерви, поради недостиг на финансов ресурс - на стойност 388 134,67 и БФП 194 067,33.  



Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена  

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1 

„Подобряване 

на 

ефективността 

на 

производството 

и реализирането 

на продукцията 

на малките  и 

средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на 

иновации и 

разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности.“ 

1 564 664,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

637 408,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

318 704,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

637 408,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 2 

“Постигане на 

балансирано 

развитие на 

територията 

чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура 

и интегрирането 

на малките 

населени места 

и селските 

стопанства в 

туристическия 

продукт.” 

1 193 056,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 3 

„Опазване и 

разширяване на 

горските масиви 

176 024,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



и на 

компонентите 

на околната 

среда.“ 

Общо: 2 933 745,00 637 408,07 318 704,03 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*Одобрени са два проекта от МИГ по Приоритет 1 на стойност  637 408,07 и БФП 318 704,03. Единият от които е в списък с 

резерви, поради недостиг на финансов ресурс - на стойност 388 134,67 и БФП 194 067,33. 

 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в 

най-голяма степен допринасят 

проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели; 

1 0 0 124 636,70 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

2 0 0 318 704,04 0 0 



всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони и 

насърчаване на 

новаторските технологии в 

селското стопанство и 

устойчивото управление на 

горите, с акцент върху 

следните области: 

модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство; 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително преработката 

и предлагането на пазара на 

селскостопански 

продукти,на хуманното 

отношение към животните 

и управлението на риска в 

селското стопанство с 

акцент върху следните 

области: 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност 

към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 

„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 



4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора 

на селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването 

на бедността и 

икономическото развитие в 

селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и разкриването на 

работни места; 

2 0 0 318 704,04 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
2 0 0 318 704,04 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 

 

 

 



Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер 

за 

проекти

, 

одобрен

и от 

ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер 

за 

проекти

, 

изплате

ни от 

ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, 

където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели  

Проекти за 

сътрудничество по 

мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и 

др. подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 

За мерки 3.1, 

4.1, 5, 6, 8.1 до 

8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

всички региони; насърчаване на 

новаторски селскостопански 

технологии и устойчивото 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 



управление на горите стопанство 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

всички региони; насърчаване на 

новаторски селскостопански 

технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански 

продукти, хуманното отношение 

към животните и управлението 

на риска в селското стопанство 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност 

към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански 

продукти, хуманното отношение 

към животните и управлението 

на риска в селското стопанство 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 

до 8.5, 15.1 и 

др. подобни на 

тях, включени в 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 

„Натура 2000“ и в зони с природни 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 



стратегията за 

ВОМР 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските 

райони) 

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4A Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 

„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (За 

земеделие и развитие на селските 

райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4B Подобряване управлението на 

водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

Обща подпомогната 

площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

0 0 



икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

напояване) 

За мерки 4, 5, 

6.4, 7.2 до 7.8, 

8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 

до 8.5, 15.1 и 

др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици 

(ЖЕ) 

0 0 



За мерки 4, 8.1 

до 8.5, 15.1 и 

др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора 

на селското и горското стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 

 

 

  



Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ Мин. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
               

НПО                

други                

ЧАСТНИ Мин.10 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
 1 1 1 1           

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 
1  

(ООД) 

1  

(ООД) 

1 –  

резерва 

(ООД) 

1 –  

резерва 

(ООД) 

          

Физическо лице                

ЕТ                

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: Мин. 19 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Излишните редове се изтриват 

  



Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1 369081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
             

НПО              

други              

ЧАСТНИ 1 564 664,00 637 408,07 318 704,04 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
 249 273,40 124 636,70 249 273,40 124 636,70         

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 
388 134,67 

(ООД) 

194 067,33 

(ООД) 

388 134,67

- 

резерва 

(ООД) 

194 067,33 

- резерва 

(ООД) 

        

Физическо лице              

ЕТ              

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

             

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745,00 637 408,07 318 704,03 637 408,07 318 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Излишните редове се изтриват 

 

  



 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева  

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, финансирани 
от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

              

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 
земеделски 

стопанства“  

              

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

 

 

 
Дамяница АД 

 

Реконструкция, 
 модернизация 

 и подобряване  

на енергийната 
 ефективност 

на винарана 

„Дамяница“ 

249 273,40 124 636,70 50% 249 273,40 124 636,70        

Братя  

Георгиеви – Клуб 

за  
винопроизводство 

ООД 

Пристройка и 

допълващо  

застрояване  
към винарна в  

УПИ XIV, кв.  

15 по плана на 
 с. Плоски,  

общ. 

Сандански и 
закупуване на 

оборудване 

388 134,67 194 067,33 50% 

 

 

 
 

 

388 
134,67- 

резерва 

 

 

 
 

 

194 067,33 
–  

резерва 

      

 

 
 

 

 
 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

              

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 
подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 
по мащаби 

инфраструктура“ 

              

Подмярка 7.5 
„Инвестиции за 

публично ползване в 

              



инфраструктура за 
отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 
туристическа 

инфраструктура“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 
залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

              

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 
щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 
катастрофични 

събития“ 

              

Подмярка 8.5. 
„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 
устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 
екосистеми“ 

              

Общо:   637 408,07 318 704,03      50% 637 408,07 318 704,03        

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране. 

 


