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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 – 2020 г., като към месец Декември 2020г. 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 общинска 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 

2020г. са и: 

- 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. 

 

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.  
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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 

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 
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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 

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. 



8 

 

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). 

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. 
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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 2020г. е сключено Допълнително Споразумение за промяна на СВОМР от дата 

04.09.2020г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-148/21.10.2016г., на 

основание чл. 10, ал. 1 от Споразумението, във връзка с чл. 39, т. 1, 3 и 4 от Наредба №22 

от 2015г. Промяната гласи следното:  

I. В раздел 5 „Описание на мерките“ от одобрената стратегия за ВОМР, в част „Мерки 

и дейности за всеки един от фондовете поотделно, ПРСР (ЕЗФРСР)“: 

1.  В мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ се правят следните изменения: 

а) в подраздел „Допустими разходи“ текстът „Разходите следва да отговарят 

разпоредбите по подмярка 7.5 в ПРСР 2014-2020г.“ се заличава; 

б) в подраздел „Недопустими разходи“ думите „и посочените като недопустими 

разходи по подмярка 7.5 в ПРСР 2014-2020г.“ се заличават; 

в) Подраздел „Държавни помощи“ се изменя така: „Съгласно указанията за 

приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за 

развитие на селските райони  2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите 

местно развитие и условия, произтичащи от него - подмярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

2.   В мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на 

жизнеспособността на горите“, в подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на 

горски масиви“, в подраздел „Финансови параметри на проектите“ числото „25 000“ се 

замена с „37 049,77“. 
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II.   В раздел 6 „Финансов план“ от одобрената стратегия за ВОМР, в подраздел 6.1. 

„Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ в таблицата 

се правят следните изменения: 

1.    на ред 4.2, в „Общо за периода на стратегията“, в колона „лева“ числото   

„293 374,50“ се замена с „318 704,05“, а в колона „%“ числото „10“ се замена с „10,8“; 

2.    на ред 8.1., в  „Общо за периода на стратегията“, в колона „лева“ числото „48 895,75“ 

се замена с „72 461,95“, а в колона % числото „1,67“ се замена с „2,47“; 

3. на ред 8.5., в „Общо за периода на стратегията“, в колона „лева“ числото „48 895,75 се 

замена с „0,00“, а в колона „%“ числото „1,67“ се заменя с „0“. 

III. В раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“: 

1.  В „Индикатори по мярка  4.2  от СВОМР, в таблицата, в ред „Резултат“, на ред 

„Модернизирани предприятия и/или създадени мобилни такива“, в колона в колона 

„Цел до края на стратегията“ числото „1“ се замена с „2“. 

2.  В „Индикатори по мярка 8.1 от СВОМР“ в таблицата, в ред „Резултат“, на ред    

„Залесена земеделска зема и/или създадени мобилни такива“, в колона „Цел до края на 

стратегията“ числото „10“ се замена с „12“. 

3. В „Индикатори по мярка 8.5 от СВОМР“ в таблицата, в ред „Резултат“: 

- на ред „Изградена дребномащабна туристическа инфраструктура“, в колона „Цел до 

края на стратегията“ числото „1“ се замена с „0“; 

- на ред „Площ с успешно управление на земята и опзаване на компонентите на 

околната среда“, в колона „Цел до края на стратегията“ числото „1000“ се замена с „0“; 

- на ред „Възстановени и поддържани полезащитни пояси“ в колона „Цел до края на 

стратегията“ числото „1“ се заменя с „0“. 

 

Промените в СВОМР са извъшени на основание чл. 10 от Споразумение № РД50- 

148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. Причините за налагането на промените са следните: 

- промяна на приложимата нормативна уредба и по-конкретно във връзка с изменение на 

ПРСР 2014-2020г. от 29.04.2020г., в която отпада подмярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

- невъзможност от страна на МИГ да обяви прием по мярка 8.5 „Подпомагане за 

инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“. Финансовото подпомагане по мярката попада в обхвата на чл. 32 на 

Регламент (ЕС) № 702/2014 и се определя като помощ. Поради факта, че на този етап 

помощта все още няма идентификационен номер и в предвид наближаващият краен срок за 

изпълнение на СВОМР, МИГ Сандански е предприела действия за прехвърляне на 

средствата по мярката съответно:  

 - Към подмярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ се предлагат за прехвърляне 25 329,55 лева от подмярка 8.5 „Подпомагане 

за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“. По подмярката има един резервен проект, койот е одобрен от МИГ и за 

който не достига сумата от 25 329,55 лева. След прехвърляне на сумата ще се 

сключи договр с кандидата и бюджетът по мярката ще бъде усвоен на 100%, без да 

се налага да се отваря втори прием. 

- Към подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ се 

предлагат за прехвърляне 23 566,20 лева от подмярка 8.5 „Подпомагане за 

инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“, за която предстои да бъде обявена процедура за подбор на проектни 

предложения след промяна в СВОМР и има потенциални кандидати. 

- промяна в индикаторите по подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на 

горски масиви“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ . Промяната се налага във връзка с пренасочване на средствата от подмярка 8.5 

към подмерки 8.1 и 4.2 от СВОМР. 
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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. 

 

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 2020г. 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 2020г. 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 
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разглеждане в детайли на Стратегията за ВОМР, нормативни документи за прилагане на 

Стратегията, годишен доклад по изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2020 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.; 

• 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., Допълнително Споразумение от 02.07.2019г. и Допълнително 

Споразумение от 04.09.2020г.; 

• 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 2020г.; 

• Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.2 за 2020 г. на МИГ Сандански; 

• Годишен доклад за прилагането на подмярка 19.4 за 2020 г.; 

• Процедура за подбор на проектни предложения по Подмярка 8.3 „Подпомагане за 

предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“   - Условия за кандидатстване и документи към тях, 

Условия за изпълнение и документи към тях, Обявена процедура в ИСУН 2020; 

• Проект на Процедури за подбор на проектни предложения по Подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ - Условия за 

кандидатстване и документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях; 

• Регистър на проведените консултации в офиса на МИГ. 

 

5. Оценка 

5.1 Управление на МИГ и популяризиране на СВОМР 

• Дейности и разходи извършени за 2020 г. 

За периода на оценката са осъществени следните дейности: 

• Изплатени възнаграждения осигуровки на екипа на сдружението; 
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• 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; 

• Сключен договор № 16 от 03.01.2020 г. с „Айтиби“ ЕООД с предмет „Поддръжка на 

електронна страница www.mig-sandanski.eu  на СНЦ "Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански“; 

• Застраховка на ДМА; 

• Изготвен одиторски доклад за извършване на независим финансов одит за 2020г. 

съгласно приложимите стандарти; 

• Изготвена междинна оценка на Стратегията за ВОМР; 

• Сключен договор № 17/14.04.2020 г. с "Обединени Български Консултанти" ООД с 

предмет "Провеждане на проучвания и изготвяне на анализи на следните теми: 1. 

"Анализ на възможностите за създаване на обща марка за земеделски продукти и 

съвместен маркетинг на територията на МИГ Сандански"; 2. "Анализ на 

въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията 

на МИГ Сандански и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността". 

• Проведено проучване и изготвен анализ на тема: "Анализ на възможностите за 

създаване на обща марка за земеделски продукти и съвместен маркетинг на 

територията на МИГ Сандански". 

• Проведено проучване и изготвен анализ на тема: „Анализ на въздействието на 

СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ 

Сандански и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността". 

• Разход за домейн и хостинг. 

• Сключен договор № 18/ 12.11.2020 г. с “Партнер БГ” 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 – 130 бр.   

Основно тяло: Хартия – Двустранен Хром Мат 130гр., Двуцветен, Многоцветен; 

Корица: Двустранен Хром Мат, 250гр., цветност 4+4, лак гланцов. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованеито на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България, 

наименоването „Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, следният уеб 

адрес: https://www.eufunds.bg/ . 

2. Раница: 

Материал: полиестер; Размери: Ш/Д/В  28-33/16-22/41-49 см. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

http://www.mig-sandanski.eu/
https://www.eufunds.bg/
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РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

3.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. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованеито на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България,  

следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/ . 

4. Настолни календари:  

Размер на календар: 23х15см; 13 листа; многоцветен, с иглена перфорация 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованеито на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България,  

следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/ . 

5. Визитник: 

Материал: Еко кожа; Размер: 9-10х6-7х1-2 см. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020г. със наименованието 

на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“ 

при технологична възможност, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“. 

6. Шапки: 

Шапка с козирка с метално закопчаване, памук. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованеито на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

7. Ключодържател: 

 Материал: Метал 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020г. със наименованието 

на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“ 

при технологична възможност, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“. 

8. Рекламна тениска: 

Материал: памук; различни размери. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

https://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/
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ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованеито на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

9. Часовник стенен:  

Материал: пластмаса; 

Размери: 22,5x22,5 см 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованеито на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

10. Запалка: 

Материал: пластмаса; Размер: 2,5х7х1 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейкси съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020г. със наименованието 

на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“ 

при технологична възможност, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“. 

• Публикувани са 16 броя публикации в печатни медии; 

• Реализирани са 40 минути радио излъчвания за популяризиране на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Сандански; 

• Информационни срещи за местни лидери за територията на МИГ Сандански - На 

13.07.2020г. и 14.07.2020г. 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 2 еднодневни 

информационни срещи за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за 

предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“, в следните населени места: гр. Сандански, с. Струма, с. 

Поленица и с. Дамяница. В срещите са взели участие общо 50 участника -  кметове 

на кметство, служители на кметство, уязвима група – роми, земеделски 

производители, физически лица.  

• Обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански - На 23.06.2020 г. в 

Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, е проведено еднодневно 

обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Промени в 

закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му“. В обучението са 

взели участие общо 20 участника – експерти от Общинска администрация, 

общински съветници, експерти от дирекция „Бюро по труда“, представители на ЮЛ, 

граждански сектор. Обучението е приключило с връчване на сертификати за 

преминато обучение на всеки от участниците. 

• Обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански - На 10.07.2020 г. в 

„Манолева къща“, гр. Мелник, е проведено еднодневно обучение за местни лидери 

на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка на проектни предложения 

към СВОМР – Електронно кандидатстване в ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане 

за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“. В обучението са взели участие общо 21 участника – 
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представители на ЮЛ, физически лица, общински съветници, собственик на гора, 

експерти от Общинска администрация,  кмет на Община Сандански, зам. кмет на 

Община Сандански, кмет на кметство. Обучението е приключило с връчване на 

сертификати за преминато обучение на всеки от участниците. 

• Обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански – На 20.07.2020 г.,  в 

Конферентната зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, е проведено 

еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Отчитане на видове СМР по реда 

на ЗУТ, изпълнени по договори, финансирани чрез СВОМР на МИГ Сандански“. В 

обучението са взели участие общо 20 представители в това число експерти от 

Общинска администрация, общински съветници, представители на ЮЛ, граждански 

сектор и др. Обучението е приключило с връчване на сертификати за преминато 

обучение на всеки от участниците. 

• Годишен доклад за 2020 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“; 

• Годишен доклад за 2020 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 

2021 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 2020г. и 2021г. 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 от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020. 

 

➢ Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.389 по 

подмярка подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“  с начален срок за кандидатсване 08.04.2020г. и краен до 16:30 часа на 

16.06.2020г. 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 16.09.2020г. с Решение № 

290/15.06.2020г. към Протокол № 146/15.06.2020г. на УС на СНЦ „Местна инициативна 

група Сандански – МИГ Сандански“. Поради същата причина се е наложило отново 

удължаване на срока за прием до 16.02.2021г. с Решение № 300/14.09.2020г. към 

Протокол № 156/14.09.2020г. на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 
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 За подпомагане могат да кандидатстват: 

• Община Сандански;  

• физически, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 

собственици на горски територии;  

• юридически лица, стопанисващи горски територии;  

• Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни 

горски територии;  

• Лесозащитни станции. 

o Регионални дирекции по горите – не са допустим кандидат по настоящата 

процедура, във връзка с чл. 46, ал. 4 и в изпълнение на чл. 18 от Наредба № 22/14.12.2015г. 

на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за 

ВОМР“ от ПРСР 2014-2020г., който гласи „Кандидатът/получателят на финансова помощ 

има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за 

еднолични търговци и юридически лица, на територията на действие на МИГ и 

осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.“ 

 

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ Сандански, а 

именно: 

1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – 

лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;  

2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни 

съоръжения за търговски цели;  

3. изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите; 

4. закупуване на комуникационно оборудване и средтва за наблюдение на горски 

пожари, вредители и болести;  

5. изграждане и подобряване на горски пътища;  

6. предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести. 

 

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи: 

Допустимите разходи за материали инвестиции са:  

1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – 

лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици; 

2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни 

съоръжения за търговски цели;  

3. изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите;  

4. закупуване на комуникационно оборудване и средтва за наблюдение на горски 

пожари, вредители и болести;  

5. изграждане и подобряване на горски пътища;  

6. предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести. 

 

Допустимите разходи за нематериални инвестиции са:  

7. общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултански услуги, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта. Общите разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите 

инвестиции по проекта;  

8. разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта;  

9. закупуване на софтуер. 
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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 от 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 

2014-2020г. След като е одобрена от УО, тя е активирана на 08.04.2020г. 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 удължаване на срока два 

пъти, новите Обяви също са публикувани на интернет страницата на МИГ, във вестник 

„Струма“, излъчени са в радио „ВЕГА+“ и са залепени пред офиса на МИГ и пред сградата 

на общинска администрация Сандански, за което са изготвени протоколи от поставяне на 

обявите. 

 

➢ Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.394 по 

подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ 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“ . 

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 от 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 

2014-2020г. След проверка на проекта на процедура от УО е изпратено писмо, с което МИГ 

е уведомена, че на този етап е невъзможно да обяви прием по мярката, поради факта, че 

помощта все още няма идентификационен номер. Финансовото подпомагане по мярката 

попада в обхвата на чл. 32 на Регламент (ЕС) № 702/2014 и се определя като помощ. 

Процедурата е в статус проверка и се чака идентификационен номер, за да бъде обявена. 

 

➢ Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.468 по 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от 

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

Сандански – МИГ Сандански“ . 

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 от 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 

2014-2020г. След проверка на проекта на процедура от УО е изпратено писмо за 

допълнителна информация, в което МИГ е уведомена за някои пропуски в документите, но 

също така, че критерий за оценка 7 „Проекти, които отговарят на приоритетите на 

Общината“, следва да се промени по условията и реда на чл. 39, т. 5 от Наредба № 22 от 

2015 г. МИГ Сандански е отговорила в ИСУН 2020 на писмото и се е мотивирала, въпреки 

това е получила отказ за активиране на процедурата. Това налага промяна на СВОМР, след 

което ще бъде изготвена нова Процедура за подбор на проектни предложения. 

 

 

http://www.mig-sandanski.eu/
http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-sandanski.eu/
http://www.mig-sandanski.eu/
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5.2.2. Оценка на проектни предложения и слючване на договори. 

 

За периода на междинната оценка МИГ Сандански не е правила оценки на процедури за 

подбор на проектни предложения. 

 

➢ По проведена процедура № BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански - подмярка 

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

малка по мащаби инфраструктура има сключени четири Административни договори: 

1) Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.082-0006-С01 с 

бенефициент Община Сандански от дата 18.06.2020г.: 

Наименование на проекта: „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк 

„Свети Врач“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“. 

Срок на изпълнение: 36 месеца; 

Стойност на проекта: 261 183,78 лв. 

Максимален размер на БФП: 252 794,85 лв. 

 

2) Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.082-0005-С01 с 

бенефициент Община Сандански от дата 18.06.2020г.: 

Наименование на проекта: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село 

Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и 

УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на 

административните услуги“. 

Срок на изпълнение: 36 месеца; 

Стойност на проекта: 46 938,80 лв. 

Максимален размер на БФП: 46 938,80 лв. 

 

3) Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.082-0002-С01 с 

бенефициент Община Сандански от дата 18.06.2020г.: 

Наименование на проекта: „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село 

Склаве в УПИ I, кв. 25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ 

кино салон“. 

Срок на изпълнение: 36 месеца; 

Стойност на проекта: 85 622,64 лв. 

Максимален размер на БФП: 85 622,64 лв. 

 

4) Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.082-0001-С01 с 

бенефициент Народно Читалище „Отец Паисий“ - 1919 от дата 04.11.2020г.: 

Наименование на проекта: „Развитие и подкрепа на културата и културния живот в 

община Сандански чрез закупуване на оборудване за повишаване качеството на 

услугите и културните дейности на НЧ „Отец Паисий-1919 - Сандански“. 

Срок на изпълнение: 6 месеца; 

Стойност на проекта: 52 356,98 лв. 

Максимален размер на БФП: 52 356,98 лв. 

 

По процедурата в МИГ е получено копие от Уведомително писмо във връзка с искане 

на допълнителна информация и документи от кандидат по процедурата Община Сандански 

във връзка с проектно предложение BG06RDNP001-19.082-0004. Кандидатът е отговрил и 

изпратил необходимите докумнети на ДФЗ. 

 

➢ По процедура № BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, която е одобрена със Заповед за одобрение от 

ДФЗ през месец октомври 2019г., в МИГ са получени копия от Уведомителни писма във 

връзка с искане на допълнителна информация и документи от кандидати по процедурата: 



20 

 

ЗП Христо Димитров Манолев и „Пасищно прасе“ ЕООД. Кандидатите са отговорили и 

изпратили необходимите докумнети на ДФЗ.  

 

➢ По Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.147 - 

МИГ Сандански - подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 

оценката по която е приключила през 2019г. е получено в МИГ 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 февруари 2020г. 

 

➢ По Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.046 по 

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

МИГ е получила писмо 17.02.2020г. за одобрение на процедурата със Заповед за одобрение 

от ДФЗ от месец декмври 2019г. По процедурата в МИГ е получено копие от Уведомително 

писмо във връзка с искане на допълнителна информация и документи от кандидат по 

процедурата „Дамяница“ АД. Кандидатът е отговрил и изпратил необходимите документи 

на ДФЗ. 

 

5.2.3 Изпълнение на Административни договори/проекти. 

 

• Административен договор BG06RDNP001-19.082-0007-С01 с бенефициент 

Община Сандански от дата 30.09.2019г., проект „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“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. При стартиране изпълнението на проекта в срок до 15 

дни от подписването на договора в ИСУН е изпратен Списък_Приложение_122.1.1 -  

„Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръки, 

независимо от източника на финансиране“ заедно с Описателни докумнети за всяка 

позиция. Описателните документи са съгласувани от ДФЗ, в резултат на което е 

проведена обществена поръчка с предмет „СМР за изграждане на нова сграда на 

читалище в село Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата 

му алейна мрежа“. След провеждането и, процедуратата е изпратена за последващ 

контрол от ДФЗ, в ИСУН е получено РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО СЪГЛАСУВАНЕ 

НА ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВА 

КОРЕКЦИЯ в размер на 5% от разходите, които са поискани от бенефициента за 

възстановяване по договора за възлагане на обществената поръчка. След което е 

подадено Искане за подписване на допълнително споразумение към Договора за 

предоставяне на финансова помощ, което преди това е одобрено с Решение на УС на 

МИГ Сандански. На 16.12.2020г. е подписан Анекс BG06RDNP001-19.082-0007-С02 

към договора,  стойност на БФП 89 121,47 лв.  

Проектното предложение предвижда изграждане на нова сграда на читалище в село 

Поленица, за да може сградата да възстанови основното си културно предназначение 

и да и да запази знаковия си характер за селото и неговите жители и гости. Сградата 

ще бъде на един етаж разделено на две основни помещения със санитарен възел и 

складово помещение. Едно от основните помещения ще се ползва за танци, а второто 

основно помещение за библиотека. Проектът ще задоволи нуждите на населението в 

село Поленица, община Сандански с цел подобряване на качеството му на живот и 

подобряване на възможностите за бързо съхранение на неговата духовна и културна 

идентичност. Реализирането на конкретните цели ще доведе до подобрен достъп и 

повишено качеството и обем на услугите за жителите на с. Поленица, община 

Сандански, предоставяни от читалището за създаване на привлекателен център за 
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социални контакти и организация на свободното време за разнородни по възрастов, 

етнически и социален състав групи в населеното място. 

 

• Административен договор BG06RDNP001-19.082-0006-С01 с бенефициент 

Община Сандански от дата 18.06.2020г., проект „Въвеждане на автоматизирана 

поливна система в парк „Свети Врач“, гр. Сандански, община Сандански, 

област Благоевград“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. За да може да бъде изпълнен проекта от Община Сандански в 

МИГ Сандански е получено Искане за промяна в условията за изпълнение на 

основната дейност по договора, в него подробно са описани мотивите и защо се 

налага промяната. Искането е одобрено с Решение на УС на МИГ Сандански и 

изпратено до ДФЗ. 

С проекта се предвижда изграждането на автоматизирана напоителна система на 

зелените площи в парк „Св. Врач“, гр. Сандански (кв.21). Предвидената 

автоматизирана напоителна система ще се осъществи върху площ от 86 570 м2, 

която ще се напоява съществуващи зелени площи. Ще бъдат изградени няколко 

поливни зони, според нуждите за напояване. В проекта се предвижда тревните 

площи да се дъждуват с потъващи хидранти с различен радиус на покритие: Роторни 

хидранти; Спрейовите хидранти; Ротаторните хидранти. Изграждането на 

автоматизирана напоителна система на зелените площи ще подобри качеството на 

поддръжка на парковото пространство. 

Основната цел на проекта е осигуряване по- добра поддръжка на парковото 

пространство, което ще спомогне за по- добрия вид на парк "Свети Врач" гр. 

Сандански. 

Конкретните цели на прокта са: 

- оптимизиране на дейностите по напояване на парковото пространство. 

- намаляване на разходите за напояване 

- равномерно напояване на зелените площи и цветни лехи. 

 

• Административен договор BG06RDNP001-19.082-0005-С01 с бенефициент 

Община Сандански от дата 18.06.2020г., проект „Цялостна реконструкция на 

сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните 

елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел 

подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните 

услуги“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. При 

стартиране изпълнението на проекта в срок до 15 дни от подписването на договора в 

ИСУН е изпратен Списък_Приложение_122.1.1 -  „Списък на планирани, в процес 

на провеждане и проведени обществени поръки, независимо от източника на 

финансиране“ заедно с Описателни докумнети за всяка позиция. Описателните 

документи са съгласувани от ДФЗ. 

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на 

кметството в село Дебрене, община Сандански. В рамките на проекта ще бъдат 

реализирани следните енергоспестяващи мерки, а именно: 

- Топлинно изолиране на външните стени; 

- Топлинно изолиране на покрив; 

- Подмяна на старата дограмата със система от PVC профил и стъклопакет; 

- Топлинно изолиране на под; 

- Монтиране на инверторни климатици за отопление на помещенията. 

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на 

населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото 

социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със 

съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за 
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населението в селските райони. Недостига на инвестиции за обновяване на 

съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги 

(спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите 

на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е 

пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие 

на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в 

селските райони и застрашава способността им да задържат населението и да 

привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад. 

Проектът ще спомогне за намаляване на съществуващите различия между селските и 

градските райони, с предоставянето на фокусираната подкрепа ще се създаде, 

подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони. По този 

начин ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното 

разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони. 

Очакваните резултати от изпълнението на заложените проектни цели, са да се 

допринесе за ограничаване изменението на климата. От една страна, прилагането на 

планираните енергоефективни мерки позволява оптимизирането на разходите за 

отопление и охлаждане на обекта и съответно, пренасочването на спестения 

финансов ресурс към други сфери от значение за икономическото и социално 

благосъстояние на Община Сандански и местното население. Спомага за 

повишаване качеството на работната среда на персонала на общинската 

администрация и на достъпа на ползвателите до предлаганите от общината услуги. 

От друга страна, се допринася за намаляване на замърсяването на жизнената среда с 

вредни парникови емисии и се оптимизира ползването на енергия. По този начин се 

постига обвързване на целите за запазване на естествения баланс в околната среда с 

целите за постигане на икономическо и социално развитие, което е в основата на 

осигуряването на устойчиво развитие. 

 

• Административен договор BG06RDNP001-19.082-0002-С01 с бенефициент 

Община Сандански от дата 18.06.2020г., проект „Цялостна реконструкция на 

сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв. 25, с цел възстановяване на 

покривната конструкция и театралния/ кино салон“ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. При стартиране изпълнението на 

проекта в срок до 15 дни от подписването на договора в ИСУН е изпратен 

Списък_Приложение_122.1.1 -  „Списък на планирани, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръки, независимо от източника на финансиране“ заедно с 

Описателни докумнети за всяка позиция. Описателните документи са съгласувани от 

ДФЗ. 

По проекта се предвижда да бъде реконстроиран изцяло покрива на сградата. 

Покрива на сградата е преобладаващо скатен, с дървена конструкция покрит с 

керемиди. В частта над сцената /най-високата част/ покрива е стоманобетонен, 

отново покрит с керемиди. Целта е да може сградата да възстанови основното си 

културно предназначение и да запази законовия си характер на селото и неговите 

жители и гости. С осъществяването на дейностите по проекта ще се допринесе за 

ангажиране на различни групи от трудоспособното население с разнороден 

икономически профил. Ще бъдат създадени и по-благоприятни условия на труд и 

благоприятна работна среда. Всичко това ще даде своето отражение върху 

насърчаване на заетостта и конкурентоспособността на населението. 

 

• Административен договор BG06RDNP001-19.082-0001-С01 с бенефициент 

Народно Читалище „Отец Паисий“ - 1919 от дата 04.11.2020г., проект „Развитие 

и подкрепа на културата и културния живот в община Сандански чрез 

закупуване на оборудване за повишаване качеството на услугите и културните 

дейности на НЧ „Отец Паисий-1919 - Сандански“ по подмярка 7.2 „Инвестиции 
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в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. При стартиране изпълнението на проекта в ИСУН е 

изпратен Списък_Приложение_122.1.1 -  „Списък на планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени поръки, независимо от източника на 

финансиране“ заедно с Описателни докумнети за всяка позиция.  

Народно читалище „Отец Паисий-1919" е най-големият културен център на 

територията на община Сандански. Читалището разполага с разнообразни формации 

- музикални, танцови, театрални и др., в които хора от различни възрастови групи, 

пол и етнос „създават“ култура, съхраняват и популяризират уникалното културно 

наследство на региона на национално и международно ниво. Библиотеката при 

читалище „Отец Паисий" е най-голямото хранилище на книги на територията на 

община Сандански. През 2019 г., читалището ще отбележи 100 годишнината от 

своето учредяване под надслов "Светилник на вековна мъдрост и традиции". 

Основната цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне развитието на 

културата и културния живот в община Сандански посредством подобряване 

достъпа до култура и създаването на условия за разширяване обхвата и качеството 

на съществуващите културни събития и прояви и организирането на нови такива в 

населените места на община Сандански. 

В тази насока, основните дейности по проекта са насочени към модернизацията на 

наличното техническо оборудване на администрацията на НЧ „Отец Паисий - 1919“ 

– Сандански и библиотеката при читалище „Отец Паисий – 1919“ – Сандански с 

оглед оптимизиране работата на служителите и членовете на читалището, а също и 

качеството на предлаганите услуги от културната институция за гражданите и 

гостите на община Сандански. 

Посредством закупуването на мобилна озвучителна система и допълнително 

оборудване, което ще бъде използвано в ежедневната работа на танцовите състави, 

фолклорни групи и театралните групи към НЧ „Отец Паисий - 1919“ за провеждане 

на културни и други мероприятия на закрито и открито ще бъдат създадени 

възможности за реализирането на повече и по-разнообразни културни събития, ще се 

подобри качеството им и все по-широк кръг от жители и гости на община Сандански 

ще имат достъп до тях. По този начин ще се подобри качеството на живот, което от 

своя страна ще допринесе за икономически растеж и разнообразяване на селските 

райони. 

 

 

С реализацията на тези проекти ще бъбе постигнато следното въздействие върху жителите 

на територията на МИГ Сандански от изпълнението на СВОМР: 

- ще бъдат създадени възможности за реализирането на повече и по-разнообразни културни 

събития, ще се подобри качеството им, ще се подобри и модернизира културната 

инфраструктура и все по-широк кръг от жители и гости на община Сандански ще имат 

достъп до тях. По този начин ще се подобри качеството на живот, което от своя страна ще 

допринесе за икономически растеж и разнообразяване на селските райони; 

- повишаване качеството на живот в община Сандански и създаването на оптимална и 

привлекателна жизнена среда, отредена за административни нужди на общината и 

предоставяне на обществени услуги, насърчаване на устойчивото развитие и съхранение на 

жизнената среда в община Сандански; 

- ще бъде подобрена туристическата инфраструктура, която е и една от основните 

приоритети на СВОМР; 

- подобряване на жизнената среда и културния живот в малките населени места на 

общината. 
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Основен проблем, който се идентифицира е дългият период от време след одобрението на 

процедурите по мерките от СВОМР, финансирани от ПРСР, относно окончателното 

одобрение на предложените за финансиране от МИГ проектни предложения. Това води до 

забавяне на възможностите за отваряне на нови приеми за остатъчния бюджет по мерките. 

 

 

5.3 Анализ по индикатори  

 

Както беше представено до тук Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански включва вече 7 

мерки, финансирани от ПРСР. В стратегията са заложени индикатори, чрез които да бъде 

оценено нейното изпълнение. Индикаторите са общи за цялостното прилагане на 

стратегията и специфични за прилагането на всяка мярка поотделно. В тази част ще бъде 

разгледано постигането на индикаторите по стратегията към 31.12.2020г. 

  

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ 

НА СВОМР 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигна

то за 

периода 

от 

началото 

на 

прилаган

е на 

СВОМР 

Източник 

на 

информаци

я 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

СВОМР 

Бр. Мин. 19 5 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

Бр. Мин. 16 2 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Общ обем на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лв. 3 730 000 541 149,12 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой консултации, 

предоставени на 

потенциални 

бенефициенти 

Бр. 200 654 

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 
Бр. Мин. 6 3 

Мониторинг  

База данни и 
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на сгради отчети МИГ  

Проекти, свързани с 

опазване на природно-

културното наследство 

Бр. Мин. 2 3 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

предоставяне на услуги 

 

 

Бр. Мин. 4 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Организирани обучения 

Бр. Мин. 10 14 

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 

бенефициен

ти 

Мониторинг  

Изградени/обновени 

сгради и съоръжения 

свързани с културни, 

спортни и социални 

услуги 

Бр. Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

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. 50 303 

Доклади от 

обучителите 

Списъци на 
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участниците 

Връчени 

сертификати 

Жени, завършили 

успешно обучение 

 

Бр. 

Мин. 15 

155 

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 

Постигнато 

за периода 

от 

началото 

на 

прилагане 

на СВОМР 

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 

Лева 500 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Постигна

то за 

периода 

от 

началото 

на 

прилаган

е на 

СВОМР 

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, Брой 2 0 Мониторинг  

съфинансиране/ 

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 
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въвели нов продукт 

или технология 

База данни и 

отчети МИГ  

Модернизирани 

предприятия и/или 

създадени мобилни 

такива 

Брой 2 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  

Въздейств

ие 

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 

Постигнато 

за периода 

от 

началото 

на 

прилагане 

на СВОМР 

Източник на  

информация 

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 
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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 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Постигнат

о за 

периода от 

началото 

на 

прилагане 

на 

СВОМР 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 4 5 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 
Брой Мин. 2 2 

Мониторинг  

База данни и 
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мярката отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 800 000 526 834,74 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти, 

свързани с 

подобряване на 

базисна и/или 

публична 

инфраструктура 

Брой 2 4 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти, 

включващи дейности 

за опазване на 

природното и 

културно наследство 

Брой 1 3 

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 енергийна 

ефективност 

Брой 1 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие 

 Население 

облагодетелствано 

от дребно 

мащабните 

инвестиции 

Брой 15 000 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

за периода 

от 

началото 

на 

прилагане 

на СВОМР 

Източн

ик на 

информ

ация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой Мин. 2 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой Мин. 1 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 380 000 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Резултат 

 

Изградени или 

ремонтирани съоръжения 

за туристически атракции, 

свързани с местното 

природно и културно-

историческо наследство 

Бр. 2 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Изграждане или 

ремонтиране на 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 1 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Брой посетители на 

подкрепените 

атракции/занаяти/изкуство 

Брой 5 000 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Удовлетвореност на % 80 0 Проучва
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посетителите от 

атракциите и/или 

информационните услуги 

не 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Изградени или 

ремонтирани 

туристически 

информационни центрове 

Брой 1 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 10 000 0 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

за периода 

от 

началото 

на 

прилагане 

на СВОМР 

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 12 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

% 50 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  
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техните сдружения 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.3 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

за периода 

от 

началото 

на 

прилагане 

на СВОМР 

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  
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Въпреки, че периодът, който обхваща настоящата межинна оценка, е изпълнен с редица 

промени и ограничения МИГ Сандански е успяла да изпълни 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.  

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 вече пет  

стартирали проекти, одобрени за финансиране от МИГ и съотвено и от ДФЗ. 

 

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 654 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 14. 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 303 човека, от които 155 са жени. Към момента е постигнат и 

индикатор „Проекти, свързани с опазване на природно-културното наследство“, което е 

показателно за територията на МИГ Сандански, която е обособена като туристическа 

територия с богато природно и културно наследство. С опзаване на това неследство се 

насърчава развитието на природния и културния туризъм, което е и една от основните цели, 

които си поставя СВОМР: Специфична цел 1 – Развитие  на базисна инфраструктура в 

подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на 

туристическата зона.  

 

По подмярка 7.2 са постигнати всички изходни индикатори.  

 

 

6. Заключения и препоръки 

 

В предвид представената информация сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група Сандански – МИГ Сандански“ е структура на територията на община Сандански, 

която се утвърждава с всеки изминал ден сред населението на територията. Местната група 

е съставена от експерти с опит и доказан професионализъм при работата по подхода 

ЛИДЕР/ВОМР.  

Одобрението на всички проведени до сега Процедури за подбор на проектни предложения 

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 бенефициентите, с които се 

проведоха интервюта. Всички споделиха, че имат много добра комуникация с експертите 

на МИГ-а, получават навреме информация и професионални консултации, имат пълно 

съдействие от страна на екипа на МИГ-а при възникване на въпроси при изпълнението на 

проектите, т.е. налага се изводът, че доверието в екипа на МИГ-а е много високо. 

След като ДФЗ одобри и след сключването на договорите с крайните бенефициенти МИГ 

ще разполага с информация относно възможни остатъчни средства, които да бъдат предмет 

на допълнителни приеми. Към момента на завършване на настоящата оценка прием на 

проектни предложения предстои по мярка 7.5 и мярка 8.1. Може да се направи заключение, 

че изпълнението на стратегията е наполовина извършено и предстои прием по останалите 2 

мерки от Стратегията за ВОМР. От основно значение е по вече одобрените процедури от 

ДФЗ да бъдат сключени договори, за да не се допусне значително забавяне, което ще има 

негативни последици за крайните бенефициенти към стратегията за ВОМР на МИГ 

Сандански. В заключение може да се каже, че има отворени, приключили и одобрени  
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достатъчно процедури по мерките от СВОМР на МИГ Сандански. Във вече обявената 

индикативна годишна работна програма за приемите по мерките от СВОМР за 2021 г. е 

отбелязано, че ще бъдат отворени приеми и по останалите две мерки от Стратегията за 

ВОМР, което показава експедитивната и целенасочена работа на екипа на МИГ. 

В заключение трябва да се отбележи, че местната инициативна група, работейки в сложна и 

променяща се обстановка, се справя на високо професионално ниво със задачата си за 

прилагане на стратегията и извършва всички необходими дейности, които са в нейната 

компетенция. За получаването на пълна картина на изпълнението на стратегията за ВОМР е 

необходимо текущото ежегодно извършване на оценка на нейното прилагане. По този 

начин МИГ ще разполага със своевременна информация и ще има възможност за взимане 

на управленски решения, когато това е необходимо. 

 

 

 

 

Дата: 30.12.2020г. 

 

 

 

Изготвил: ………………………….. 

          Янислава Вангелова 


