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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
МИГ – Местна инициативна група
МИРГ – Местна инициативна рибарска група
ЗЮЛНЦ – Закон за юридическите лица с нестопанска цел
УС – Управителен съвет
ОС – Общо събрание
ВОМР – Водено от общностите местно развитие
СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие
СНЦ – Сдружение с нестопанска цел
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПМС – Постановление на Министерски съвет
МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“
КППП – Комисия за подбор на проектни предложения

3

1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Общи положения
Чрез прилагане на концепцията за ВОМР/ подхода ЛИДЕР ще се търсят подходи за
определяне и водене на целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на
спецификата на териториите и преодоляване на наличните разнопосочни проблеми.
Прилагането на принципа за ВОМР цели постигането на концентрация и целесъобразност
на средствата, ефективност и ефикасност при управлението им, както и гарантиране на
тяхната целенасоченост. Инвестициите в реализацията на местни стратегии за развитие,
разработени и изпълнявани чрез подхода „отдолу-нагоре” ще гарантира хармонично и
балансирано развитие и преодоляване на социалните, икономическите и териториалните
различия на обхванатите територии спрямо останалата част на страната.
Основната цел на прилагането на стратегии за ВОМР е осигуряването на средносрочно и
дългосрочно устойчиво развитие в селските райони, повишавайки капацитета за
планиране на местните общности, както и създаване на възможности за дългосрочна
заетост и повишаване на доходите в селските райони чрез разнообразяване на
икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните
продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и развитие
на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население.
1.2 МИГ Сандански – структура и начин на създаване
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност. Създадено 2011 г. в изпълнение на
проекти по мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група на територията на Община Сандански“,
осъществен с финансовата подкрепа на Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Органи на управление на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.
При учредяване на МИГ Сандански, то се състои от 165 членове – 151 физически и 14
юридически лица, съответно с постоянен адрес и седалище на територията на Община
Сандански. С решения на Управителния съвет, броят на членовете на общото събрание е
променян в периода 2012 – 2019 г., като към месец Декември 2019г. то 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. В общото събрание
членуват представители на следните групи заинтересовани страни - Община Сандански,
представители на местната власт, служители в общиснка администрация, училища,
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,
читалища, НПО в областта на културата, спорта, туризма, социалната, местни жители,
уязвими групи – Сдружение работещо с уязвими групи, безработни, роми, пенсионери,
което е над 70% от идентифицираните в анализа заинтересовани страни на територията.
Освен основните си правомощия по ЗЮЛНЦ, ОС избира и освобождава членовете на
Управителния съвет (УС) и Председателя на Управителния съвет с явно гласуване,
изключва членове и приема членове в случаи на отказ от страна на УС, приема основни
насоки и програма за дейността на Сдружението, включително Стратегията за местно
развитие по подхода ЛИДЕР и Стратегията за ВОМР, както и годишния доклад за нейното
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изпълнение и отчета за дейността на УС. Решенията на Общото събрание са задължителни
за другите органи на Сдружението.
Колективен Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. УС се състои от 5
лица, членове на Сдружението. Членовете на УС се избират от ОС за срок от 5 години. От
състава на УС един член е представител на публичната власт, двама са представителите на
стопанския сектор (земеделски производител и физическо лице-свободна професия) и
двама на нестопанския сектор (читалище и НПО). Представителят на общинските власти в
УС се предлага за одобрение на Общо събрание с решение на Общинския съвет. УС
избира и освобождава лицата от щатния и нещатния състав на сдружението, включително
Изпълнителния директор. УС внася в ОС проект за бюджет, подготвя и внася в ОС отчет
за дейността на Сдружението.
По отношение на СВОМР, УС:
1.
Взема решения относно прилагането на Стратегията за местно развитие по подхода
ЛИДЕР и Стратегията за ВОМР, приема годишния план и разпределението на текущите
разходи и разходите за популяризиране на стратегията във връзка с изпълнението на
дейностите за прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие;
2.
Избира и освобождава комисии за оценка и избор на проектните предложения по
стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР, Стратегията за ВОМР на МИГ
Сандански и измененията в нея или други финансиращи програми;
3.
Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или
други финансиращи програми;
4.
Приема организационна структура, вътрешни правила и процедури за
функционирането на изпълнителните органи на Сдружението по прилагането на
Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР и Стратегията за ВОМР, включително
докладите относно изпълнението на Стратегията за местно развитие и Стратегията за
ВОМР.
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се представлява от
Председателя на УС, който се избира от УС за срок от 5 години. Той организира
подготовката и провеждането на заседанията на УС, сключва договори и представлява
сдружението в страната и чужбина, включително пред държавните органи, институции и
др.
Членовете на УС избират изпълнителен директор с координиращи и ръководни функции,
който да управлява програмната и финансова дейност на сдружението. За дейността си
изпълнителният директор се отчита пред УС и ОС.
Освен изпълнителния директор, служители на сдружението, назначени на трудов договор
за прилагане на Стратегията за ВОМР и цялостната програмна дейност на сдружението за
2019г. са и:
- Технически асистент с подпомагащи и координиращи функции, офис мениджмънт;
- Трима експерти „Прилагане на стратегия за ВОМР“ с функции по информиране,
подпомагане и мониторинг на проекти, участие в комисии по избор и контрол;
- Счетоводител с функции по счетоводство, финансови консултации и финансов
контрол.
През месец Август е извършена промяна в екипа, поради освобождаването на Технически
асистент. Към края на 2019г. екипът се състои от:
- Изпълнителен директор;
- Трима експерти „Прилагане на стратегия за ВОМР“ с функции по информиране,
подпомагане и мониторинг на проекти, участие в комисии по избор и контрол – като
единия от експертите е в отпуск по майчинство.
- Счетоводител с функции по счетоводство, финансови консултации и финансов
контрол.
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2. Резюме на Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански
Стратегията за Водено от общностите местно развитие е разработена на базата на
задълбочена оценка на протичащите процеси и тенденции по отношение на тяхната
устойчивост и влиянието, което дейността на МИГ Сандански играе за развитието на
територията на общината. В основата на този анализ и произтичащите от него приоритети,
цели и задачи на развитието, стоят представите и очакванията за развитието на общината,
дефинирани от ключови актьори на местно ниво.
Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански се прилага по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Споразумение за
изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-148/ 21.10.2016 г. между УО на ПРСР 2014-2020
г. и МИГ Сандански. Стратегията за ВОМР е на обща стойност 2 933 745,00 лв. и включва
прилагане на 8 мерки от Програмата за развитие на селските райони със следното
разпределение на средства, а именно:
- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 293 374,50 лв.;
- Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ .
293 374,50 лв.;
- Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 977 915,00 лв.;
- Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 801 890,30 лв.;
- Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ –
391 166,00 лв.;
- Подмярка 8.1 „Подпомагане на залесяване и създаване на горски васиви“ – 48 895,75
лв.;
- Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“- 78233,20 лв.;
- Подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на
горските екосистеми“ – 48 895,75 лв..
С тях се щели постигането на основната цел на Стратегията, а именно:
„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.“
Стратегията е съобразена с ключовите планови документи за политиките на национално,
регионално и местно ниво, а именно:
- Стратегия „Европа 2020“, чиято основна цел е интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж.
- Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., чиито стратегически приоритети
са повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското, горското
стопанство и преработвателната промишленост; осигуряване на устойчиво управление на
природните ресурси и на дейности, свързани с климата; постигането на балансирано
териториално развитие на икономиките и областите в селските райони, включително и
създаването и поддържането на заетост.
- Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020г., чиито
основни стратегически цели са устойчив икономически растеж чрез диверсифицирана
регионална икономика; балансирано развитие чрез укрепване на връзките между
градските и селските райони; икономическо, социално и териториално сближаване с
останалите региони в ЕС.
- Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020г., чиято
визия се стреми да развие областта като европейски, социално отговорен, екологичен и
привлекателен регион за обществен и икономически живот. Това цели да се постигне чрез
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развитието на конкурентоспособна и съвременна икономика, базирана на съвременните
технологии и местните традиции, която да подобри качеството на живот на населението в
областта. Ключов приоритет за развитието на областта е и развитието на туризма и
използването на наличните природни, културни и исторически ресурси. В Областната
стратегия приоритет също е поставен върху развитието на европейското и международно
сътрудничество.
- Общинска стратегия за развитието на социалните услуги 2011-2015г. заляга в основата
на идентифицираните рискови групи с техните потребности. Нейна основна цел е
социалните услуги да бъдат качествени и достъпни и на базата на тях да се реализира
интеграция на общности и индивиди, тяхната пълноценна реализация и грижата за хората
от рисковите групи.
- Към момента на изготвянето на стратегията не е приет Общински план за развитие на
община Сандански, затова стратегията е взела предвид целите и приоритетите от
Общински план за развитие на община Сандански за периода 2007-2013г., доколкото
съвпадат с плановите документи за новия програмен период.
В подкрепяните от Стратегията дейности се акцентира върху типични за територията
икономически и обществени дейности, които, стъпвайки върху традициите и местната
идентичност, могат да допринесат за устойчиво местно развитие. Включени са дейности,
свързани с опазването и подобряването на ресурсите в земеделието, повишаването на
ресурсната и енергийна ефективност, насърчаването развитието на биологичното
производство и опазването на околната среда, както и подобряването на дребномащабната
инфраструктура. Характерни за територията на МИГ Сандански са също така лозарството
и винопроизводството, туризма и оползотворяването на културно-историческото
наследство. Цел на местната общност е да обхване и развие дейности в тези насоки, които
да осигурят балансирано и устойчиво развитие на територията.
Изготвената стратегия отразява и възможността за трансгранично сътрудничество, вече
развивано през предходния програмен период с Република Гърция и Република
Македония.
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.
Акцентът е поставен върху дейности, които подпомагат модернизирането и устойчивия
растеж на производството и преработката на земеделски продукти, в частност на
зеленчукопроизводството. Подходът цели да постигне подобряване на качеството,
добавената стойност и иновациите в производството, преработката и маркетинга на
селскостопански продукти, както и да спомогне за обвързването на представители на
производството с представителите на преработвателната промишленост. В резултат ще
бъде подобрено цялостното икономическо състояние на земеделския сектор на
територията на МИГ Сандански.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са основните средства за
постигането на тази цел.
Специфична цел 2 - Насърчаване на предприемачеството на селските стопани чрез
подобряване на маркетинга и обвързването на селскостопанската продукция и услуги с
туризма.
Втората цел е фокусирана върху увеличаване конкурентоспособността на селските
стопанства и подкрепата за частната инициатива, тъй като липсата на възможности за
заетост е основният фактор за ниската активност на работната сила, високата безработица
и ниските доходи на територията. Постигането ѝ ще стане чрез развитие на туризма и
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създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот. Акцентът е
поставен върху развитието на местни занаяти и характерни производства
(винопроизводство, мед).
Приоритетните области на интервенция тук са различните видове алтернативен туризъм:
познавателен, винен, ловен и риболовен, селски, етно туризъм, фото туризъм, колоездене,
езда и др.
В подкрепа изпълнението на тази цел ще бъде използвана 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. Акцентът е поставен върху
основните услуги за населението от селата, така че да се осигури подобрен достъп до
култура, развлечения и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и
комуникационни услуги, както и за подобряване на благоустройството на селата чрез
обновяване на пътищната инфраструктура, изграждане или реконструкция на ВиК,
изграждане или ремонтиране на сграден фонд на социални заведения, на паркове,
културни и исторически сгради от публичния и неправителствения сектор. МИГ
Сандански отчита нуждата от подкрепата на по-малки проекти в сферата на
образованието, социалните грижи, науката и културата за задоволяване потребностите на
населението. Мярката за постигане на тази цел е:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ е основният способ за реализирането на целта.
Подобряването на базисната и на социалната инфраструктура е от изключително значение
за подобряване качеството на живот и за развиването на туризъм и частно
предприемачество. Това от своя страна ще се отрази на икономическата емиграция
особено сред по-младите специалисти.
Специфична цел 2 – Възстановяване и развитие на културното и природното селско
наследство и интегрирането му в селския туризъм.
Тази цел ще се осъществи чрез мерки за инвестиции за развитие на туризма на
територията, чрез създаване и подобряване на дребномащабна инфраструктура,
осигуряваща достъп до природни и културно-исторически обекти, както и интервенции за
тяхното съхраняване, опазване, популяризиране с цел да бъдат по-привлекателни за
посетителите.
На територията на община Сандански има ресурси за развиване на селски туризъм. Tой се
развива в тясна връзка с планинския рекреативен, често съчетаван с екотуризъм,
природолюбителски, пешеходен и спа-туризъм. Пълното използването на потенциала за
развитие на туризма в селските райони се затруднява от слабото взаимодействие на
общините и другите ключови субекти в туризма за създаване и маркетиране на
конкурентоспособни
регионални
туристически
продукти.
Публично-частните
партньорства за развитие и предлагане на туристически продукти са слабо развити.
Развитието на туризма в селските райони се затруднява и от неразвитата инфраструктура
за публични услуги в туристическите зони, и лошата достъпност на част от териториите.
Изоставане е налице в модернизирането на много от съществуващите музеи, галерии,
атракции и др., свързани с представянето на българското културно наследство. В селските
райони има проблем и с привличането, обучението и задържането на квалифицирани
кадри в сферата на туризма. Незадоволително е информационно осигуряване на туризма
(особено на общинско ниво).
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Помощта по тази цел ще се предоставя за дейности, свързани с подобряването на
туристическите услуги. Приоритет ще се дава на инвестиции в услуги, свързани с
местното природно и културно-историческо наследство и предоставящи продукт с
познавателна или образователна цел.
Способ за реализиране на тази специфична цел МИГ Сандански вижда в подмярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация
и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
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.
Тази цел ще бъде постигната чрез залесяване и ще допринесе за защитата на горския фонд
от ерозия, природни бедствия, вредители, болести и пожари. Приоритет ще се дава на
залесяването с местни видове, пригодни и устойчиви на климатичните условия в региона.
В резултат горския фонд ще бъде адаптиран към промените в климата, ще бъдат спазени
стандартите на Европейския съюз (ЕС) и ще бъдат подобрени условията в земеделските
стопанства. МИГ Сандански отчита важността на опазването на биоразнообразието и
компонентите на околната среда и отчита нуждата от модернизиране на
противопожарните съоръжения. МИГ Сандански оценява важността на горския ресурс
като икономически и климатичен ресурс.
Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ и подмярка 8.3
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития“ са способите за реализирането на тази цел.
Специфична цел 2 - Увеличаване привлекателността на горите за отдих и почивка чрез
поддържане качеството на почвите, водите, въздуха и биологичното разнообразие.
Повишаването качеството на живота и на потенциала на територията са пряко свързани
със състоянието на околната среда. В облагородяването и поддържането на горския фонд
и биоразнообразието МИГ Сандански вижда начин за насърчаване на здравословния
начин на живот, както и на алтернативните форми на туризъм. Подобряването на
базисната туристическа инфраструктура спомага за по-сигурното оползотворяване на
горския фонд от страна на посетителите.
Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и
екологичната стойност на горските екосистеми“ е способът за постигане на целта.
През 2019г. е сключено Допълнително Споразумение за промяна на СВОМР от дата
02.07.2019г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-148/21.10.2016г., на
основание чл. 10, ал. 2 от Споразумението, във връзка с чл. 39, т. 5 от Наредба №22 от
2015г. Промяната гласи следното: „В раздел 5 „Описание на мерките“ от одобрената
стратегия за ВОМР, в част „Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно,
ПРСР (ЕЗФРСР)“, в мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, в
подраздел „Размер на финансовта помощ/ в % за различни видове бенефициенти“ се
създава изречение второ: „Интезитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с
развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.
Промяната е инициаирана от УО на ПРСР.
В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ Сандански прилага и подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР”. С изпълнението й МИГ Сандански се
обезпечава с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на стратегията и
нейното популяризиране. Това от своя страна цели да доведе до утвърждаването на МИГ
като силно и ефикасно действащо партньорство и оперативна структура. Тази мярка ще
допринесе за постигането на всички останали цели и приоритети и успешното й прилагане
ще бъде от съществено значение за изпълнението на стратегията.
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3. Цел на оценката
3.1 Контекст на разработване
Настоящото изготвяне на междинна оценка на Стратегията за ВОМР се извършва в
изпълнение на договор за външна услуга с предмет: „Изготвяне на междинна оценка на
стратегията за ВОМР“ на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
Целта на оценката е да се извърши пълен преглед на изпълнението и прилагането на
Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански, както и на възникналите проблеми при
изпълнението на отделните проекти, финансирани от МИГ, провеждането на процедурите
за избор на проекти и отчитането на дейностите по прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.
Междинната оценка /МО/ на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански се
извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати
от прилагането на СВОМР през 2019г. При приемането й тя представя средносрочна
стратегия за ВОМР, която прилага подхода ВОМР с цел развитие на територията за периода
2014-2020 г. Тя ще служи на УС на МИГ да направи преглед в напредъка по прилагането на
СВОМР.
3.2 Нормативно основание за разработване на МО
Междинната оценка за изпълнението и прилагането на Стратегията за ВОМР се извършва
във връзка с изпълнение на задълженията на МИГ Сандански по чл. 34, параграф 3, буква
„ж“ от Регламент /ЕС/ 1303/2013. Оценките се възлагат на външни експерти и са насочени
към оценка на степента на постигане на поставените цели, приоритети и резултати от
прилагането на СВОМР. Общите критерии на базата на които, трябва да се прави оценката
са: ефективност, ефикасност; степен на въздействие върху местните общности; устойчивост
на резултатите.
4. Методология на изпълнение на оценката
4.1 Описание на оценката
Настоящата оценка в институционален аспект е на местно ниво, а във времеви план е
междинна и предлага преглед на ситуацията през 2019г. Тя обхваща разнообразни сектори
– социален, индустриален, селскостопански, селски и прочие. В географски план оценката
обхваща селска територия в рамките на ЕС – територията на МИГ Сандански, която
препокрива територията на община Сандански, област Благоевград.
При изготвянето на настоящата междинна оценка са взети в предвид множество фактори,
които обосновават използването на определени източници.
4.2 Приложен подход
Подходът за формулиране на настоящата междинна оценка включва събиране и
обработване на необходима информация, както документална, така и получена посредством
работа на терен – интервюиране, срещи и консултации. Работата с документи включи
разглеждане в детайли на Стратегията за ВОМР, нормативни документи за прилагане на
Стратегията, годишен доклад по изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2019 г., годишен
доклад за прилагането на подмярка 19.4, разработените от МИГ процедури, отворени и
приключили процедури за прием в ИСУН 2020, насоки по мерки от СВОМР и други.
4.3 Използвани източници
 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
10

 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове;
 ПМС №161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между
управляващите органи на програмите и МИГ, МИРГ във връзка с изпълнението на
подхода ВОМР за периода 2014-2020 г.;
 Наредба №22/ 14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за ВОМР“;
 Наредба №1/ 22.01.2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за ВОМР“;
 Постановление №189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за
допустимост на разходите по програмите, съфинансиране от европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.;
 Указания за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от
ПРСР 2014-2020г.;
 Указания за прием на проекти, подадени по СВОМР по подмярка 19.2;
 Стратегия за ВОМР на МИГ Сандански;
 Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР №РД50-148/ 21.10.2016 г.,
Допълнително Споразумение от 26.07.2018г., Допълнително Споразумение от
13.09.2018г. и Допълнително Споразумение от 02.07.2019г.;
 Устав на сдружението;
 Общински план за развитие на община Сандански;
 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги;
 Ред за оценка на проектни предложения на МИГ Сандански за избор на проекти по
СВОМР;
 Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.;
 Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.;
 Бюджет на МИГ Сандански за 2019г.;
 Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.2 за 2019 г. на МИГ Сандански;
 Годишен доклад за прилагането на подмярка 19.4 за 2019 г.;
 Процедури за подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ - Условия за кандидатстване и документи към тях, Условия
за изпълнение и документи към тях, Обяване процедура в ИСУН 2020, Въпроси и
отговори;
 Процедури за подбор на проектни предложения по Подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ - Условия за кандидатстване и
документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях, Обяване процедура
в ИСУН 2020, Въпроси и отговори;
 Процедури за подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ – Условия за кандидатстване и документи към тях, Условия за
изпълнение и документи към тях, Обяване процедура в ИСУН 2020;
 Процедури за подбор на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ – Условия за кандидатстване и документи към
тях, Условия за изпълнение и документи към тях, Обяване процедура в ИСУН 2020;
 Регистър на проведените консултации в офиса на МИГ.
5. Оценка
5.1 Управление на МИГ и популяризиране на СВОМР
 Дейности и разходи извършени за 2019 г.
За периода на оценката са осъществени следните дейности:
 Изплатени възнаграждения осигуровки на екипа на сдружението;
 Изплатени възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти,
свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и
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други) – бяха сключени 24 бр. граждански договори – двама външни-екпсерт
оценители, един оценител от ОС на МИГ Сандански, председател и секретар на
Комисии за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка
6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Извършени разходи за командировки на екипа на сдружението за участие в
мероприятия по изпълнение на стратегията за ВОМР;
Извършени разходи за телефонни, интернет и куриерски услуги;
Извършени разходи за наем на офис на сдружението;
Извършени разходи за офис консумативи и канцеларски материали за нормалното
функциониране на офиса на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански“ за прилагането на СВОМР;
Поддръжка на интернет страница на сдружението и поддръжка на актуални новини в
нея;
Извършен разход за подновяване на електронен подпис;
Участие на екипа в среща на територията на друга МИГ в страната – 5 човека за 2
дни - в периода 18-19 юли 2019 година се проведе работна среща за обмяна на опит
и добри практики между представители на МИГ Сандански и СНЦ „МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. Срещата се проведе на територията на МИГ Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово;
Сключен договор № 10 от 04.01.2019 г. и Анекс № 1 към договора от 12.02.2019 г. с
„Айтиби“ ЕООД с предмет „Поддръжка на електронна страница www.migsandanski.eu на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“;
Застраховка на ДМА;
Изготвен одиторски доклад за извършване на независим финансов одит за 2019 г.
съгласно приложимите стандарти;
Изготвена междинна оценка на Стратегията за ВОМР;
Сключен договор № 12/02.04.2019 г. с „СТЕНЛИ И КО КОНСУЛТ“ ЕООД с
предмет„Проучвания и изготвяне на анализи на следните теми: 1. "Иновационен
потенциал на микро предприятията от територията на МИГ Сандански"; 2.
„Предварително проучване на използвани съвременни методи и подходи за
промотиране на местните идентичности в други региони на Европа с цел
възможното им прилагане за целите на бъдещия проект за сътрудничество““;
Проведено проучване и изготвен анализ на тема: "Иновационен потенциал на микро
предприятията от територията на МИГ Сандански".
Сключен договор № 9/ 29.11.2018 г. с “Бомивес 64” ЕООД с предмет „Предпечатна
подготовка и отпечатване на брошури и изработване на рекламни материали за
популяризиране дейността на МИГ Сандански“:
1. Брошура с отчет за дейността през годината:
Формат – А5; Брой стр. – 16 стр. с кориците; брой – 150 бр.
Основно тяло: Хартия – Двустранен Хром Мат 130гр., Двуцветен, Многоцветен;
Корица: Двустранен Хром Мат, 250гр., цветност 4+4, лак гланцов.
2. Двуезична брошура /български, английски/ за прилагане на подмярка 19.2:
Формат – А5; Брой стр. – 16 стр. с кориците; брой – 200 бр.
Основно тяло: Хартия – Двустранен Хром Мат 130гр., Двуцветен, Многоцветен;
Корица: Двустранен Хром Мат, 250гр., цветност 4+4, лак гланцов.
3. Пътна чанта: Материал: полиестер; Размери: Д/В/Ш 40-60/30-42/21 см.
4. Трисекционен работен календар: Размер на календар: мин. 700*300 мм.
Тялото на календара да се състои от три секции по дванадесет месеца и да е
отпечатано на хартия 70 гр./м2 офсет, многоцветен, с иглена перфорация и
декоративни шапки на телата. Справочна информация на български език, с броя на
работните дни в месеца, българските църковни празници, българските официални
празници.
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5. Настолни календари: Размер на календар: 23х8,5 см; 13 листа; многоцветен, с
иглена перфорация
6. Тефтери луксозни: Формат А5; корица с мека вложка от термо кожа; концеово
шити, с текстилна лента за отбелязване. Цветна карта на България, Азбучник;
7. Химикал: Алуминиев корпус, пълнител, персонализиране чрез гравиране, писане
– син цвят.
8. Флаш памет USB: USB - 16 GB, материал пластмаса/метал
9. Платнена торба: Размер см: 40+10х50 /шир.+ дъно х вис/; текстил
10. Брандирани чаши: Материал: керамика, вместимост: 0,33 л., цвят бял.
11. Хартиена торба - размер в см: 35+12x50 (шир.+дъно х вис.); тип дръжки: шнур.
12. Рекламна тениска - материал: памук; различни размери, многоцветни; мъжки и
дамски.
13. Брандирани топки за футбол: Размер: 5/6; двуслойна; кожа, цвят бял.
14. Външна мобилна батерия: Материал: метал; с включен кабел за зареждане;
капацитет: 2500 mAh - 6000 mAh
15. Рекламни чадъри – несгъваеми, голям размер, брандирани с лога и надписи.
Публикувани бяха 9 броя публикации в печатни медии;
Реализирани бяха 6 радио излъчвания за популяризиране на Стратегията за ВОМР на
МИГ Сандански;
Информационни срещи за местни лидери за територията на МИГ Сандански - В
периода от 11.03.2019 г. до 14.03.2019 г. 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“ са проведени 4 еднодневни
информационни срещи за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено
от общностите местно развитие в следните населени места: гр. Сандански, с. Плоски,
с. Вълково, с. Лебница, с. Струма, с. Поленица, с. Джигурово, с. Ласкарево, с.
Катунци, с. Катунци, с. Левуново, с. Склаве. В срещите са взели участие общо 93
представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число
земеделски производители, служители на общинска администрация, местни жители,
търговски дружества, читалища и др.
Обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански - В периода от 19 –
20 март 2019г., в „Манолева къща“, град Мелник, е проведено двудневно обучение
за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР“. В обучението са взели участие
общо 20 представители в това число земеделски производители и представители на
бизнес сектора от територията на МИГ Сандански.
Обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански - В периода от 21 –
22 март 2019г., в конферентна зала „Аура“ на хотел „Медите Ризорт Спа”, град
Сандански,, е проведено двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка
на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от
СВОМР“. В обучението взеха участие общо 20 представители на стопанския сектор,
в това число земеделски производители и представители на бизнес сектора от
територията на МИГ Сандански.
В периода 17 – 18 юни 2019 г., в конферентна зала „Аура“ на хотел „Медите Ризорт
Спа”, град Сандански, е проведено двудневно обучение за местни лидери на тема:
„Изпълнение и упралвение на проекти към СВОМР на МИГ Сандански в
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020)“. В обучението са взели участие общо 21 участника –
експерти в ОбА Сандански, юридически лица и земеделски производители.
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 В периода 27 – 28 юни 2019г., в Конферентната зала на хотел „Вила Синтика“, гр.
Сандански е проведено двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка
на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от
горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития““. В обучението са
взели участие общо 20 - експерти в ОбА Сандански, физически лица, кметове и
кметски наместник.
 В периода 08 – 09 август 2019г., в Конферентната зала на хотел „Вила Синтика“, гр.
Сандански е проведено двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка
и провеждане на процедури по реда на ЗОП и ПМС 160“. В обучението са взели
участие общо 21 - експерти в ОбА Сандански, ЮЛ, предстваители на НЧ,
земеделски производители и кметски наместник.
 В периода 12 – 13 декември 2019г., в „Манолева къща“, град Мелник, е проведено
двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изготвяне на документи за искане за
авансово, междинно и окончателно плащане“. В обучението са взели участие общо
20 представители на стопанския сектор и публичния сектор.
 Годишен доклад за 2019 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“;
 Годишен доклад за 2019 г. за прилагането СВОМР;
 Подготвени и входирани заявки за междинно плащане – 3 бр.;
 Подготвен и входиран годишен отчет за дейността на сдружението;
 Изготвени и входирани списъци на планирани, в процес на провеждане и проведени
обществени поръчки, независимо от източника на финансиране и описателни
документи;
 Изготвено и входирано заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за
2020 г.;
 Поддръжка на профил на купувача.
5.2 Анализ на процедурите за подбор на проектни предложения
 Изготвяне и представяне пред МЗХГ индикативен график за прием на проекти по
мерките от СВОМР за 2019г. и 2020г. Графиците са качени и на интернет страницата
на МИГ Сандански;
 Предоставени консултации на различни по вид потенциални бенефициенти –
земеделски производители, физически лица, юридически лица, читалища, НПО,
Община Сандански и много други, като част от тях са представители на етническите
малцинства.
5.2.1 Процедури за прием на проектни предложения
За периода на междинната оценка МИГ Сандански отвори прием на проекни предложения
по 1 мярка и приключиха приеми по 3 мерки от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020.

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.147 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“
от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“ с начален срок за кандидатсване 19.02.2019г. и краен до
20:00 часа на 16.04.2019г.
За подпомагане могат да кандидатстват:
•
земеделски стопани;
•
микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по
Търговски закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
•
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
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Допустими за финансово подпомагане са следните дейности:
•
Развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие
на туристически услуги/;
•
Производство или продажба на продукти, които не са включени н Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз /независимо от вложените продукти и
материали/;
•
Развитие на услуги във всички сектори /например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни
дейности и услуги базирани на ИТ и др./;
•
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
•
Развитие на занаяти /включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности/ и други неземеделски дейности.
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности,
определени за недопустими в Регламент /ЕС/ №1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници за продажба.
Финансова помощ за материали и нематериали инвестиции, за създаване и развитие на
неземеделски дейности в селските райони, включващи:
1.
Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
2.
Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната
стойност на активите;
3.
Общи разходи, свързани с разходите по т.1 и 2, например хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическа устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които
не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта;
4.
Нематериали инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Обявата и насоките по процедурата, включващи – Условия за кндидатстване, документи за
попълване и документи за информация към тях и Условия за изпълнение и документи към
тях, са изготвени от екипа на МИГ. Документите са качени за публично обсъждане в
страницата на сдружението www.mig-sandanski.eu . Обявата и Насоките са одобрени с
Решение № 255/15.01.2019г. към Протокол № 112/15.01.2019г. на УС на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На основание чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ
- Условия за кндидатстване, документи за попълване и документи за информация към тях и
Условия за изпълнение и документи към тях 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. Екипът на МИГ
Сандански е подготвил проект на процедурата за прием в ИСУН и е уведомил УО на ПРСР
2014-2020г. След като е одобрена от УО, тя е активирана на 19.02.2019г. 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 и пред сградата на общинска администрация Сандански, за което са
изготвени протоколи от поставяне на обявата. Обявата е изпратена и на ОУ за
публикуването и на www.eufunds.bg и на сайта на МЗХГ. След крайния срок на прием по
процедурата са подадени 12 проектни предложения. Подадените проектни предложения са
от кандидати, извършващи своята дейност в осем населени места от територият на МИГ
Сандански – гр. Сандански, с. Джигурово, с. Дамяница, с. Катунци, с. Поленица, гр.
Мелник, с. Лиляново и с. Хотово.
 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
15

общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански“ с начален срок за кандидатсване 13.09.2018г. и краен 07.01.2019г. След
крайния срок на прием по процедурата са подадени 9 проектни предложения. Подадените
проектни предложения са от кандидати – Община Сандански със седем проектни
предложения, Плувен клуб „Сандански“ и Народно читалище „Отец Паисий – 1919“ Сандански.
 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 кандидатсване
20.11.2018г. и краен до 17:00 часа на 21.01.2019г. След крайния срок на прием по
процедурата са подадени 6 проектни предложения. Подадените проектни предложения са
от кандидати, извършващи своята дейност в четири от населените места от територият на
МИГ Сандански – с. Дамяница, с. Левуново, с. Ново Делчево, с. Плоски.
 Подготвени са проект на Обява и Насоки за кандидатстване включващи – Условия за
кандидатстване, документи за попълване и документи за информация към тях и Условия за
изпълнение и документи към тяхи по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на
щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8
„Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на
горите“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ .
5.2.2. Оценка на проектни предложения
За периода на междинната оценка МИГ Сандански е приключила три оценки на процедури
за подбор на проектни предложения:
 С Решение на УС и със Заповед № 3/ 08.01.2019г. на Зам. Председателя на УС на
МИГ Сандански е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по
процедура № BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански - подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“. 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 съответсвтие и допустимост, както и на
техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения. На всички
кандидати е извършено посещение на място за удостоверяване на посочниете 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 ;
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. За
проектно предложение с кандидат Плувен клуб „Сандански“ не е получен отговор на УП в
ИСУН. Неполучаването на отговор от кандидата и непредставяне на задължителни
документи е основание за недпускането му до етап на техническа и финансова оценка от
КППП. На този етап оценителите са направили проверка на основателността на
предложените разходи за всяко проектно предложение. При тази проверка е установено, че
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се налаг корекция/редукция на разходите на етап ТФО за три от проектните предложения.
След приключване на Проверката на АСД на всички 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 осем от девет подадени проектни предложения. След
приключване на етап АСД е изготвен протокол, който е подписан от всички членове на
КППП. А на кандидата, който не се допуска до етап ТФО е изпратено уведомително писмо.
Оценителите са извършили и техническа и финснаова оценка на проектните предложения
по определени критерии и са записали точна и ясна обосновка за получените точки по
всеки един от критериите. След което е извършено и редуциране на разходите, предложено
на етап АСД. След приключване на оценката на всеки един от оценителите и извършено
класиране на кандидатите от Председателя на КППП. Одобрени за финансиране са 6
проектни предложения, останалите две също са одобрени, но стоят в резерва, поради
недостатъчен финансов ресурс по мярката. Изготвен е протокол от етап ТФО, подписан от
всички членове на КППП. Работата на КППП е приключила с Оценителен доклад с
приложени списъци към него.
Всички документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН и процедурата е въведена в
статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката.
МИГ е получила Уведомително писмо от ДФЗ във връзка с процеса на оценка на
проектните предложения, на което е отговорено и са изпратени необходимите
допълнителни документи и пояснения.
Процедурата е одобрена със Заповед за одобрение от ДФЗ през месец септември 2019г.
Вече има и първи сключен Административен договор за БФП с бенефициент Община
Сандански от дата 30.09.2019г.:
Наименование на проекта: „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на
читалището в село Поленица, находящо се в УПИ IX, кв.13 по плана на селото и
облагородяване на прилежащата дворна площ за удовлетворяване на местните жители“.
Срок на изпълнение: 36 месеца;
Стойност на проекта: 95 103.03 лв.
Максимален размер на БФП: 91 853.03 лв.
С Решение на УС и със Заповед № 4/ 22.01.2019г. на Председателя на УС на МИГ
Сандански е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура
№ BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“. 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 съответсвтие и допустимост, както и на
техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения. На един от
кандидатите е извършено посещение на място за удостоверяване на посочниете в
заявленията факти и обстоятелства, тъй като в проекта са клюени СМР. 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;
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. Всички
кандидати са отговорили и са представили документи в ИСУН. На този етап оценителите са
направили проверка на основателността на предложените разходи за всяко проектно
предложение. При тази проверка е установено, че се налага корекция/редукция на
разходите на етап ТФО за три от проектните предложения. След приключване на
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Проверката на АСД на всички 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 пет от шест подадени проектни предложения. След приключване на етап
АСД е изготвен протокол, който е подписан от всички членове на КППП. А на кандидата,
който не се дпуска до етап ТФО е изпратено уведомително писмо и причините за
недопускане.
Оценителите са извършили и техническа и финснаова оценка на проектните предложения
по определени критерии и са записали точна и ясна обосновка за получените точки по
всеки един от критериите. След което е извършено и редуциране на разходите, предложено
на етап АСД. След приключване на оценката на всеки един от оценителите и извършено
класиране на кандидатите от Председателя на КППП. Одобрени за финансиране са 2
проектни предложения, останалите три също са одобрени, но стоят в резерва, поради
недостатъчен финансов ресурс по мярката. Изготвен е протокол от етап ТФО, подписан от
всички членове на КППП. Работата на КППП е приключила с Оценителен доклад с
приложени списъци към него.
Всички документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН и процедурата е въведена в
статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката.
МИГ е получила Уведомително писмо от ДФЗ във връзка с процеса на оценка на
проектните предложения, на което е отговорено и са изпратени необходимите
допълнителни документи и пояснения.
Процедурата е одобрена със Заповед за одобрение от ДФЗ през месец октомври 2019г.
С Решение на УС и със Заповед № 5/ 17.04.2019г. на Председателя на УС на МИГ
Сандански е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура
№ BG06RDNP001-19.147 - МИГ Сандански - подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“. 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 съответсвтие и допустимост, както и на
техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения. На всички
кандидати е извършено посещение на място за удостоверяване на посочниете 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;
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.
Кандидати са отговорили и са представили документи в ИСУН, с изключение на един
кандидат. Неполучаването на отговор от кандидата и непредставяне на задължителни
документи е основание за недпускането му до етап на техническа и финансова оценка от
КППП. Още двама кандидати не са допуснати до етап ТФО, поради непълнота/неяснота на
предатвените докъменти и липса на задължителни такива. Причините за недпосукане са
подробно описани в оценителните листи на оценителите и Оценителния доклад. На този
етап оценителите са направили проверка на основателността на предложените разходи за
всяко проектно предложение. При тази проверка е установено, че не се налага
корекция/редукция на разходите на етап ТФО за проектните предложения. След
приключване на Проверката на АСД на всички 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 девет от дванадесет подадени проектни предложения. След
приключване на етап АСД е изготвен протокол, който е подписан от всички членове на
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КППП. А на кандидатите, които не се допускат до етап ТФО са изпратени уведомителни
писма и причините за недопускане.
Оценителите са извършили и техническа и финснаова оценка на проектните предложения
по определени критерии и са записали точна и ясна обосновка за получените точки по
всеки един от критериите. След приключване на оценката на всеки един от оценителите и
извършено класиране на кандидатите от Председателя на КППП. Одобрени
за
финансиране са 4 проектни предложения, останалите пет също са одобрени, но стоят в
резерва, поради недостатъчен финансов ресурс по мярката. Изготвен е протокол от етап
ТФО, подписан от всички членове на КППП. Работата на КППП е приключила с
Оценителен доклад с приложени списъци към него.
Всички документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН и процедурата е въведена в
статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката.
По 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 кандидатсване 21.09.2018г. и краен до 17:00 часа на 16.11.2018г. оценката е
приключила на 28.12.2018г. МИГ е получила Уведомително писмо от ДФЗ във връзка с
процеса на оценка на проектните предложения, на което е отговорено и са изпратени
необходимите допълнителни документи и пояснения.
5.2.3 Обобщена информация за подадени и одобрени от МИГ проектни предложения
по мерки от СВОМР през 2019г.
№

Мярка

1.

7.2. „Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка
по мащаби
инфраструктура“
4.1 „Инвестиции в
земеделски
стопанства“
6.4 „Инвестиции в
подкрепа на
неземеделски
дейности“
Общо:

2.

3.

Брой
подадени
проектни
предложения

Брой
одобрени от
МИГ

Сключени
Административни
договори

9

6
/2 в резерва/

1

6

2
/3 в резерва/

0

12

4
/5 в резерва/

0

27

12

1

Регистрирани проектни предложения по обхваната територия
Брой
подадени
10
2
2
1
2

Населено място
гр. Сандански
гр. Мелник
с. Дамяница
с. Катунци
с. Ново Делчево
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с. Плоски
с. Склаве
с. Джигурово
с. Поленица
с. Хотово
с. Левуново
с. Лиляново
с. Дебрене

1
1
2
2
1
2
1
1

От изложената по-горе информация става ясно, че по всички отворени мерки през
2019г. са подадени проектни предложения. Още на първия прием по всяка една от
обявените процедури е изчерпан финансовия ресурс на МИГ и са останали проекти в
резерва.
От таблицата с обхванатите територии е видно, че има подадени проектни
предложения за 13 населени места от територията на МИГ Сандански от общо 54. Видно е,
че са обхванати двата града от територията и всички по-големи села, както няколко от помалките.
Оценката на въздействието от работата на МИГ-а по прилагането на СВОМР е
ограничена отново поради малкото сключени Административни договори – само един към
края на 2019г. с бененфициент Община Сандански.
Може да се отбележи, че изпълнението на СВОМР има голямо въздействието върху
преките бенефициенти и техните целеви групи, породено от голямия брой подадени
проектни предложения по процедурите.
Подадените публични проекти са свързани с блогоустрояване на малките населени места и
въобще с подобряване на средата на територията на МИГ-а. Чрез тях ще се осигури
подобрен достъп до култура, развлечения и спорт, услуги за децата и уязвимите групи,
информационни и комуникационни услуги, както и за подобряване на благоустройството
на селата чрез обновяване на пътищната инфраструктура, изграждане или ремонтиране на
сграден фонд на социални заведения, на паркове, културни и исторически сгради от
публичния и неправителствения сектор. Проекти ще бъдат насочени и към инвестиции за
развитие на туризма на територията, чрез създаване и подобряване на дребномащабна
инфраструктура, осигуряваща достъп до природни и културно-исторически обекти, както и
интервенции за тяхното съхраняване, опазване, популяризиране с цел да бъдат попривлекателни за посетителите.
При частните проекти всяка една инвестиция се очаква да подобри начина на живот на
хората на територията на МИГ-а - чрез разкриване на нови работни места, чрез
подобряване на производителността, със създадане на повече атракции и места за отдих и
възможности за привличане на интерес към територията на МИГ-а в дългосрочен план.
Не трябва да се подценява и положителния ефект върху самите кандидати, които ще
натрупат опит и увереност в реализирането на проекти.
5.3 Анализ по индикатори
Периодът, който обхваща настоящата межинна оценка, е изпълнен с редица дейности,
свързани с информиране на местните общности - организиране на информационни срещи и
обучения, провеждане на индивидуални консултации, издаване и разпространение на
информационни и промотивни материали.
Като добър канал за информиране се оценяват както информационите срещи и обученията,
така и индивидуалните консултации.
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Вижда се, че местната общност вече е по-информирана и има по-голямо търсене на
експертни консултации от МИГ. На този етап от изпълнение на СВОМР има само един
стартирал проект, одобрен за финансиране от МИГ и съотвено и от ДФЗ.

Вид
индикатор

Изходен

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА
СВОМР
Постигнато
за периода
Цел до края
от
Мерна
Източник на
Индикатор
на
началото
единица
информация
стратегията
на
прилагане
на СВОМР
Брой проекти,
Мониторинг
финансирани по
Бр.
Мин. 19
1
База данни и
СВОМР
отчети МИГ
Брой бенефициенти,
Мониторинг
подпомогнати по
Бр.
Мин. 16
1
База данни и
СВОМР
отчети МИГ
Общ обем на
Мониторинг
инвестициите
Лв.
3 730 000
95 103.03
База данни и
/със съфинансиране/
отчети МИГ
Брой консултации,
Мониторинг
предоставени на
База данни и
Бр.
200
531
потенциални
отчети МИГ
бенефициенти
Брой подпомогнати
Мониторинг
микропредприятия
Бр.
Мин. 8
0
База данни и
отчети МИГ
Брой проекти с
Мониторинг
инвестиция в туризъм и
База данни и
Бр.
Мин. 6
0
туристическа
отчети МИГ
инфраструктура
Проекти свързани с
Мониторинг
подобряване/изграждане
Бр.
Мин. 6
0
База данни и
на сгради
отчети МИГ
Проекти, свързани с
Мониторинг
опазване на природноБр.
Мин. 2
1
База данни и
културното наследство
отчети МИГ
Проекти свързани с
Мониторинг
предоставяне на услуги
Бр.
Мин. 4
0
База данни и
отчети МИГ
Организирани обучения
Мониторинг
Бр.
Мин. 10
11
База данни и
отчети МИГ
Брой модернизирани
Мониторинг
Бр.
Мин. 2
0
земеделски стопанства
База данни и
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Брой икономически
единици, въвели нови
продукти, процеси или
технологии
Брой подобрени
базисни/публични
инфраструктурни
единици (пътища,
спортни съоръжения,
градинки, паркове и др.)
Изградени/обновени
сгради и съоръжения
свързани с културни,
спортни и социални
услуги
Млади хора до 40 г. и
жени успешно
реализирали проекти по
СВОМР
Природни и културно
исторически обекти с
подобрен достъп и
анимация
Залесени територии

Брой на населените
места с успешно
реализирани проекти по
СВОМР
Участници, завършили
успешно обучение

Бр.

Бр.

Бр.

%

Бр.

Мин. 6

Мин. 4

Мин. 2

Мин. 3

1

0

0

0

0

0

Дка

Мин. 10

0

Бр.

Мин. 5

0

Бр.

Мин. 50
242

Жени, завършили
успешно обучение

Мин. 15
Бр.

121

Брутен брой създадени
работни места

Население в селските

Бр.

Мин. 20

0

Бр.

10 000

0
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отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Проучване
Отчети
бенефициенти
Мониторинг

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Доклади от
обучителите
Списъци на
участниците
Връчени
сертификати
Списъци на
участниците
Връчени
сертификати
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Бюро по
труда
Мониторинг

Въздействие райони, което се
възползва от
подобрените услуги

Допълнителен брой
туристи в резултат от
интервенциите по
СВОМР

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

Бр.

12 000

0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР
Индикатор
Мерна Цел до края Постигнато
единица
на
за периода
стратегията
от
началото
на
прилагане
на СВОМР
Брой проекти,
Мин. 2
финансирани по
Брой
0
мярката
Брой
бенефициенти,
Брой
Мин. 2
0
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите
Лева
500 000
0
/със
съфинансиране/
Брой,
подпомогнати
Брой
стопанства от
1
0
животновъдния
сектор
Брой стопанства,
въвели нов
Брой
2
0
продукт или
технология
Създадени нови
насаждения

Дка

10

0

Дял на младите

%

50

0
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База данни и
отчети МИГ
Бюро по
труда
НСИ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Бюро по
труда
НСИ

Източник на
информация

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг

фермери,
финансирани по
мярката
Стопанства
закупили нова
техника
Въздействие

База данни и
отчети МИГ

Брой

1

0

Създадени работни Брой
места

2

0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до
Постигна
индикатор
единица края на
то за
стратеги
периода
ята
от
началото
на
прилаган
е на
СВОМР
Брой проекти,
финансирани по
Брой
Мин. 2
0
мярката
Брой бенефициенти,
Изходен
подпомогнати по
Брой
Мин. 2
0
мярката
Общ размер на
инвестициите
Лева
500 000
0
/със съфинансиране/
Брой предприятия,
въвели нов продукт
Брой
2
0
или технология
Модернизирани
предприятия и/или
Брой
1
0
създадени мобилни
такива
Брой предприятия
Резултат
закупили техника
Брой
1
0
и/или оборудване
Брой предприятия,
произвеждащи
биологични продукти
Брой
1
0
и/или въвели мерки за
опазване на околната
среда и/или
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Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Бюро по труда

Източник на
информация

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

увеличили
производството и
използвали енергия от
възобновяеми
енергийни източници
Въздейств
ие

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

Създадени работни
места

Брой

2

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР
Индикатор
Мерна Цел до края Постигнато
единица
на
за периода
стратегията
от
началото
на
прилагане
на СВОМР
Брой проекти,
финансирани по
Брой
Мин. 6
0
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по
Брой
Мин. 6
0
мярката
Общ размер на
инвестициите /със
Лева
1 400 000
0
съфинансиране/
Брой подпомогнати
нови туристически
Брой
3
0
дейности
Обем на
инвестициите в
Лева
500 000
0
туризъм /със
съфинансиране/
Брой подпомогнати
бенефициенти за
нови,
Брой
3
0
нетуристически
услуги
Обем на
инвестициите в
нови, не
Лева
500 000
0
туристически
услуги /със
съфинансиране/
Брой подпомогнати
Брой
3
0
нови дейности в
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Източник на
информация

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти
База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти
База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти
Мониторинг
База данни и

микропреприятията
Подпомогнати
занаяти и/или
свободни професии
Подпомогнати
микропредприятия
в сферата на
техническите
услуги и/или
здравните услуги
Общ брой
Въздействие създадени работни
места

Вид
индикатор

Резултат

2

Брой

1

Брой

12

0

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР
Индикатор
Мерна Цел до края Постигна
единица
на
то за
стратегията периода
от
началото
на
прилаган
е на
СВОМР
Брой проекти,
финансирани по
Брой
Мин. 4
1
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по
Брой
Мин. 2
1
мярката
Общ размер на
инвестициите

Изходен

Брой

Лева

800 000

Брой проекти,
свързани с
подобряване на
Брой
базисна и/или
публична
инфраструктура
Брой проекти,
включващи дейности
за опазване на
Брой
природното и
културно наследство
Възстановени
Км

95 103.03

Източник на
информация

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

1

1

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

0,5

0

База данни и

2
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отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

общински пътища
Заведения за
социални услуги
и/или културни
центрове и/или
обществени сгради с
подобрена база
Подобрени
младежки и спортни
центрове и/или
детски и спортни
площадки
Възстановени
паркови площи и
градинки
Социални, културни,
спортни и младежки
центрове въвели
мерки за енергийна
ефективност
Население
облагодетелствано
Въздействие от дребно
мащабните
инвестиции

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

отчети МИГ и
бенефициенти

Брой

2

Брой

2

Брой

2

Брой

1

Брой

15 000

0

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

0

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

0

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

0

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

0

База данни и
отчети МИГ и
бенефициенти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР
Постигнато
за периода
Цел до края
от
Източник
Мерна
Индикатор
на
началото
на
единица
стратегията
на
информация
прилагане
на СВОМР
Мониторинг
Брой проекти,
Брой
Мин. 2
0
База данни и
финансирани по мярката
отчети МИГ
Мониторинг
Брой бенефициенти,
Брой
Мин. 1
0
База данни и
подпомогнати по мярката
отчети МИГ
Мониторинг
Общ размер на
Лева
380 000
0
База данни и
инвестициите
отчети МИГ
Изградени или
Бр.
2
0
Мониторинг
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ремонтирани съоръжения
за туристически атракции,
свързани с местното
природно и културноисторическо наследство
Изграждане или
ремонтиране на
туристическа
инфраструктура
Брой посетители на
подкрепените
атракции/занаяти/изкуство
Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите и/или
информационните услуги
Изградени или
ремонтирани
туристически
информационни центрове
Население,
облагодетелствано от
Въздействие
дребно мащабните
инвестиции

Вид
индикатор

Изходен

База данни и
отчети МИГ

Брой

1

0

Брой

5 000

0

%

80

0

Брой

Брой

1

10 000

Залесена земеделска
Резултат
земя и/или
неземеделска земя
Въздействие Дял на

Лева

40 000

0

Дка

10

0

%

50

0
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Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Проучване
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР
Постигнато
за периода
Цел до края
от
Мерна
Индикатор
на
началото
единица
стратегията
на
прилагане
на СВОМР
Брой проекти,
финансирани по
Брой
Мин. 1
0
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по
Брой
Мин. 1
0
мярката
Общ размер на
инвестициите

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

Източник на
информация

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг

подпомогнатите
публични
собственици и
техните сдружения

Вид
индикатор

Изходен

База данни и
отчети МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.3 ОТ СВОМР
Постигнато
за периода
Цел до края
от
Мерна
Индикатор
на
началото
единица
стратегията
на
прилагане
на СВОМР
Брой проекти,
финансирани по
Брой
Мин. 1
0
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по
Брой
Мин. 1
0
мярката
Общ размер на
инвестициите

Закупуване на
комуникационно
оборудване и
средства за
наблюдение на
горски пожари,
вредители и болести
Резултат
Брой подпомогнати
публични
собственици на
горски територии
Площ с успешно
управление на
земята и опазване
компонентите на
околната среда
Население,
облагодетелствано
Въздействие
от опазването на
околната среда

Лева

70 000

брой

1

Брой

1

дка

20

Брой

2 000

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.5 ОТ СВОМР
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Източник на
информация

Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Брой проекти,
финансирани по
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ размер на
инвестициите

Изградена
дребномащабна
туристическа
инфраструктура
Площ с успешно
Резултат
управление на земята
и опазване
компонентите на
околната среда
Възстановени и
поддържани
полезащитни пояси
Население,
облагодетелствано от
Въздействие
дребно мащабните
инвестиции

Мерна
едини
ца

Цел до края
на
стратегията

Постигна
то за
периода
от
началото
на
прилаган
е на
СВОМР

Брой

Мин. 1

0

Брой

Мин. 1

0

Лева

40 000

0

Брой

1

Кв. м

1000

Брой

1

брой

5 000

Източник на
информация

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ
Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

0

Мониторинг
База данни и
отчети МИГ

От представени данни е видно, че вече има постигнати общи индикатори по СВОМР на
МИГ Сандански. „Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти“ –
заложени са 200 бр. за целия период, а към момента за извършени 531 консултации на
потенциални бенефициенти, което показва голям интерес от страна на местното население
към Стратегията и възможностите за финансиране. Индикаторът „Организирани обучения“
също постигнат, заложение са мин. 10 обучения, вече са организирани 11. В тази връзка е
постигнат и „Участници, завършили успешно обучение“ – минимум 50 бр., МИГ Сандански
е провела достатъчно обучения, за да обучи своите потенциални бенефициенти и към
момента са обучени 242 човека, от които 121 са жени.
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6. Заключения и препоръки
6.1 Заключения
Поставените стратегически цели отговарят на заявените в рамките на периода нужди и
потребности на заинтересованите лица и потенциални бенефициенти на територията на
МИГ Сандански. Местните бенефициенти показват готовност да работят заедно с МИГ
Сандански за постигането на всяка една от тях. Дейностите извършени от МИГ Сандански
са довели до очаквани ефекти – местната общност е информирана, подготвена и активирана
да се включи в процесите на местно развитие. Изпълнението на заложените в СВОМР
дейности се извършва при спазване на плана на действие и полагане на всички необходими
усилия от страна на екипа в посока оживяване на територията с цел кандидатстване и
реализиране на проекти по Стратегията и динамично участие на местното население във
всички процеси.
Екипът на сдружението е бил в постоянен контакт с потенциалните бенефициенти, което
проличава и от големия брой проведени консултации, както в офиса на МИГ, така и на
организираните информационни срещи и обучения. Именно, чрез активната
информационна дейност и обученията на местни лидери се е достигнало до всички
заинтересовани страни от територията на МИГ Сандански. Това се доказва и от подадените
проектни предложения по отворените процедури за прием, които са от различни населени
места от територията на МИГ, най-вече от селата. МИГ Сандански обръща специално
внимание на включването на жени, младежи, представители на ромската етническа
общност и хора в неравностойно положение.
Екипът на МИГ е спазил всички срокове по обяваването и приключването на процедурите
за подбор на проектни предложения, съгласно нормативната уредба. Одобрението на две от
процедурите от ДФЗ показва експертната работа и квалификацирания персонал на МИГ и
възможността им да се справят със задълженията си успешно и отговорно.
Екипът на МИГ получи много висока оценка за работата си от кандидат бенефициентите, с
които се проведоха интервюта. Всички споделиха, че са имали много добра комуникация с
експертите на МИГ-а, получавали са навреме информация и професионални консултации,
имали са пълно съдействие от страна на екипа на МИГ-а при възникване на въпроси, т.е.
налага се изводът, че доверието в екипа на МИГ-а е много високо.
Постигнато е високо ниво на информираност и прозрачност чрез предоставянето на
рекламни и информационни материали, поставянето на видно място на билборд и табела,
използване на рол-банер на всички информационни събития. Квалификацията на бизнес
възможностите и управлението на европейски проекти на територията са подобрени,
повишени и разнообразени, благодарение на обученията и информационните срещи,
организирани от МИГ.
В заключение може да се каже, че има отворени и приключили достатъчно приеми по
мерките от СВОМР на МИГ Сандански в рамките на годината. Във вече обявената
индикативна годишна работна програма за приемите по мерките от СВОМР за 2020 г. е
отбелязано, че ще бъдат отворени приеми и по останалите мерки от Стратегията за ВОМР,
което показава експедитивната и целенасочена работа на екипа на МИГ. Интерсът на
потенциалните бенефициенти за формулиране на идеите си и подготовка на проектните си
предложения е доста голям.
Дейността на МИГ Сандански се счита за успешна и няма причини, поради които тази
тенденция да не се задържи и в настоящия програмен период, при съхраняване и
доразвиване на заложените принципи на работа.
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6.2 Препоръки
МИГ Сандански трябва да обърне внимание на:
 Подробно и ясно описание на заложените изисквания в Условията за кандидатстване
и документите към тях по мерките от СВОМР;
 Съблюдаване на датите и хронологията на документите за различните етапи от
оценката на проектите, с цел по-експедитивно приключване на оценителния процес;
Смятам, че МИГ Сандански разполага с необходимия капацитет, техническа
обезпеченост и опит, за да изпълни Стратегията за ВОМР в срок.

Дата: 30.12.2019г.

Изготвил: …………………………..
Янислава Вангелова
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