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Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г. 

 

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР― на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански― 

 

 

Период на отчитане 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

РД 50-148/21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

176042316 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

Град Сандански, 

Бул. „Свобода― № 20, ет. 1 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

Атанас Славчев Стоянов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

Тел. 0882/011082 

e-mail: mig_sandanski@abv.bg 

www.mig-sandanski.eu  

 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD) 

 

 

 

 

 

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 

селските райони” 

 

mailto:mig_sandanski@abv.bg
http://www.mig-sandanski.eu/
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1. Управление на Местната инициативна група. 

(Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 

такива)  

 

Органи на управление на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански‖ 

са Общо събрание и Управителен съвет.  

 

Съгласно Устава Колективен Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС). 

То се състои от 87 членове на Сдружението,  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.   

 За периода на доклада /01.01.2020 г. – 31.12.2020 г./ има настъпили промени в състава на 

Колективния Върховен орган. 

В тази връзка, на заседание на членовете на Колективния Управителен орган на 

Сдружението, с Протокол № 132/17.01.2020 г. беше взето Решение № 276/ 17.01.2020 г. от 

заседание на УС  с което се приема : 

- Да бъде прекратено членството на Гергана Живкова Дудова; 

- Приема нов член на Общото събрание – Татяна Иванова Мекушина ,с постоянен адрес 

гр. Сандански – представител на нестопански сектор; 

- Като представляващ „ШАЛАМАНДОВИ―ООД да бъде вписан Димитър Шаламандов. 

 

Промяната е одобрена с доклад № 93- 1451 от 02.03.2020 г. на Зам.-министъра на 

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

 

През месец юли с Протокол № 149/21.07.2020 г. от заседание на членовете на 

колективния Управителен орган на Сдружението бе взето Решение № 293/21.07.2020 г., с 

което се приема промяна на представляващ Педагогически съвет на колектива на Второ 

основно училище „Христо Смирненски― гр. Сандански - член в Колективния върховен орган 

на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански―, да бъде г-жа Татяна 

Петрова Каралешкова. 

 

Съгласно Устава Колективен Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет 

(УС) - състои се от 5 члена те се избират от ОС за срок от 5 години. От състава на 

Управителния съвет един член е представител на публичния сектор (общинските власти), 

двама члена са представителите на стопанския сектор и двама члена са представителите на 

нестопанския сектор . 

За отчетния период  има настъпили промени в състава на Колективния Управителен орган.  

 

На заседание на членовете на Колективния Върховен орган на Сдружението, с Протокол 

№ 31/17.01.2020 г. беше взето Решение № 161/ 17.01.2020 г. от заседание на ОС  с което се 

приема : 
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- Атанас Славчев Стоянов – кмет на Община Сандански за представляващ Община 

Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на сдружението; 

- Невена Валентинова Станкова за представляващ Народно читалище „Отец Паисий 

1919― – гр. Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на сдружението. 

 

Промяната е одобрена с доклад № 93- 1451 от 02.03.2020 г. на Зам.-министъра на 

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

Промяната е вписаната в Трговския регистър и регистър на Юридическите лица с 

нестопанска цел. 

Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. Сандански, бул. „Свобода‖ № 

20, ет. 1.  

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански― има сключен договор № 

111-03/01.04.2016 г. с Община Сандански за предоставяне на офис помещения за периода до 

31.12.2023 г.  

 

2. Персонал на Местната инициативна група. 

(Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които 

засягат екипа, ако има такива и т.н.)  

 

За прилагането на Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански― има назначен на трудов договор следният персонал: 

 

 Изпълнителен директор – Ирина Илиева; 

 Експерт прилагане на СВОМР – Елена Туджарова – отпуск за отглеждане на дете до 2 

години; 

 Експерт прилагане на СВОМР – Автономка Ангелова; 

 Експерт по прилагане на СВОМР – Мирослава Петрова; 

  Незаета длъжност - Технически асистент;  

 Счетоводител – Емилия Бакалова. 

 

За периода на доклада от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  няма настъпили промени, касаещи 

персонала на МИГ.  

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

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

Сандански― бяха осъществени следните дейности за управление на стратегията: 

 

1. Изплатени възнаграждения на екипа на сдружението за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г.; 

 

2. Извършени разходи за командировки на екипа на сдружението за участие в 

мероприятия по изпълнение на стратегията за ВОМР: 

- разходи за командировки във връзка с подаване на заявки за междинни плащания ; 
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- разходи за командировка във връзка с подаване на заявка за авансово плащане за 2020 г. 

- разходи за командировка във връзка с подновяване на електронни подпис 

- разходи за командировки във връзка с подписване на допълнително споразумение № РД 

50-148/04.09.2020 г. към споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.; 

-разходи за командировки във връзка с участие в Международна конференция по 

прилагане на подхода ВОМР ; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на договор за БФП по ПРСР за 

периода 2014-2020 г. по подмярка 19.2; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на анекс № BG06RDNP001-19.82-

0007-C02 към административен договор № BG06RDNP001-19.82-0007-C01/30.09.2019г. 

 

3.  Извършени разходи за застраховане на активи /1 бр. мултифункционално устройство; 1 

бр. компютър и монитор/, закупени през 2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности― на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие― от ПРСР 2014-2020 г. 

Извършени разходи за застраховане на активи /2 бр. компютри и монитори/, закупени 

през 2017 г.по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие―  на мярка 19  „Водено от общностите местно развитие― от 

ПРСР 2014 - 2020 г.  

 

4. Извършени разходи за телефонни, интернет и куриерски услуги за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

5. Извършени разходи за наем на офис на сдружението за периода на доклада в 

изпълнение на договор № 111-03/01.04.2016 г. с Община Сандански;    

 

6. За осъществяването на независим финансов одит за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. се сключи договор № 19/20.11.2020 г. с „ИСТИКОН― ЕООД. Лицензираният 

експерт-счетоводител Милена Георгиева Стоянова изготви одиторски доклад за извършване 

на независим финансов одит за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. съгласно приложимите 

счетоводни стандарти. 

 

7.  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 за периода на доклада. 

 

8.    Извършени разходи за преиздаване на професионално удостоверение за КУКЕП на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански―. 

 

9.   Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и други 

асоциации на МИГ: 

- разходи за членски внос на НАМИГБ; 
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- разходи за годишен членски внос на АБНЛМ. 

 

10.   „Междинна оценка на стратегията за ВОМР― – за осъществяването на тази дейност се 

сключи граждански договор № 52 / 01.12.2020 г. с Янислава Вангелова с предмет „Изготвяне 

на междинна оценка на стратегията за ВОМР―. На 30.12.2020 г. г-жа Вангелова предаде, а 

МИГ Сандански прие в 2 екземпляра на хартиен носител , изготвената от нея междинна 

оценка за прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански, отговаряща на 

предварително зададените технически характеристики. Целта на изготвянето на междинната 

оценка е да се извърши пълен преглед на изпълнението и прилагането на Стратегията за 2020 

г. Оценката включва анализ на възникналите положителни и отрицателни отклонения. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

 

 за популяризиране, информиране и публичност: 

 

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

Сандански― бяха осъществени следните дейности за популяризиране на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие: 

 

1. За проучвания и анализи на съответната територия 

/териториални,икономически,социални и други анализи и проучвания/ 

 

  За осъществяването на тази дейност се сключи договор № 17/14.04.2020 г. със 

„Обединени Български Консултанти―ООД с предмет: „Провеждане на проучвания и 

изготвяне на анализи на следните теми―: 

 

 Тема: “Анализ на възможностите за създаване на обща марка за земеделски 

продукти и съвместен маркетинг на територията на МИГ Сандански.“  

 Анкетното проучване е проведено през м. юни 2020 г. сред представители на местната 

общност на нагласите на производителите и преработвателите относно готовността им за 

регистрация на някакъв вид обща марка, коопериране или друг вид сдружаване помежду им, 

каква да бъде марката, очакванията им за маркетингова стратегия, продажби, ценова 

политика и ролята на МИГ в процеса. 

 Цели на проучването: 

  Да повиши информираността на екипа на МИГ, а оттам и на местната общност 

относно политиките на ЕС по отношение добавянето стойност към земеделските продукти, 

развитие и сближаване на регионите, диверсификация на икономиката чрез развитие на 

малък бизнес, туризъм, услуги и занаяти, които политики са разписани и обосновани  в 

редица Регламенти и Доклади на Европейската комисия и Европейския парламент за 

развитието на селските райони, качеството на храните, марките и сертификатите за качество, 

вкл. и за услуги, защита на географските означения, скъсяване и оптимизиране веригата на 

доставки, необходимостта от подпомагане на  малките и средни стопанства, необходимостта 

от повишаване доверието на потребителите към земеделските продукти в ЕС, както и за 

опазването на местната култура и идентичност.  
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 Да  проучи от една страна законовите разпоредби относно видовете търговски марки и 

географски означения (нормативна база, процедури по регистрация), а от друга да разгледа 

условията и предпоставките за регистрирането на такива марки, общи за производителите 

или за услугите на територията на МИГ. Обхванатите теми са конкурентоспособност на 

местната земеделска продукция и възможностите за съвместен маркетинг и продажби, 

създаване на маркетингови и рекламни стратегии, намиране на нови пазари за местните 

производители, ползите и предимствата за територията от използването на общи марки; 

необходимостта от обвързване на туристическото предлагане с подобна обща марка 

 Да проучи и законовите възможности за обединението и кооперирането на 

земеделските производители и преработватели (кооперации, организации и групи на 

производители, клъстери) и доколко има такава готовност на изследваната територия с цел 

създаване на една или няколко местни марки, както и с цел укрепване на връзките между 

земеделския и сектора на храните 

 Да спомогне за успешната реализация на Стратегията за ВОМР и прилагането на 

мерките от нея до края на този Програмен период и евентуално да съдейства при написване 

на следваща Стратегия, както и да  подчертае водещата роля на МИГ извън конкретните 

проекти като самостоятелно действащо лице в  местното самоуправление и развитие чрез 

подхода „отдолу-нагоре―.  

Насърчаването на създаване на общи териториални марки от МИГ е регламентирано в 

българската ПРСР в точка 8.2.15 M19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — 

водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), където в 

описанието на мярката се казва „С прилагането на подхода ВОМР УО на ПРСР цели и 

постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез 

финансиране от ЕЗФРСР: - Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

- Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на 

хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ 

интерес; - Развитие на практики и модели за добро управление и участие на 

заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

-Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер.― Настоящият анализ е в помощ на 

реализацията на специфична цел 4 от прилагането на подхода ВОМР, указан в ПРСР.  

Регистрацията на общи териториални марки, които обединяват местната земеделска, 

занаятчийски и туристическа продукция е тясно свързано с дейността на европейските МИГ 

и вече от години е традиционна добра практика, с която се подпомага местното развитие в 

редица държани на ЕС и която може успешно да бъде прилагана и у нас. Много от 

българските МИГ също правят подобни проучвания, за да използват потенциала на 

територията си и да подкрепят производителите на местни продукти, както и местния 

туризъм, като това е свързано с цялостната реклама на определен селски район. 

Регистрирането и управлението на местни марки (за земеделски продукти или за туризъм, 

или за двете заедно) е сред специфичните дейности на МИГ извън конкретните програмни 

периоди с цел утвърждаването на ВОМР като много важен подход за развитието на селските 

райони.  

Резултат  
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В направеното анкетно проучване са включени 12 въпроса, като анкетираните са 60 

респондента, горе долу поравно мъже и жени. Преобладаващата част са в активна трудова 

възраст. По една трета от анкетираните заемат хората със средно, средно специално и висше 

образование, тези с основно са минимален процент (3%). Представени са всички 

заинтересовани страни, включени в извадката: производители (78%) и преработватели (15%), 

едновременно производители и преработватели (7%), в сферата на растениевъдството (63%) 

и на животновъдството (37%), което до голяма степен отговаря и на разпределението на 

обхванатите сектори на територията на МИГ. В растениевъдството анкетираните са 

предимно производители на плодове и зеленчуци, които са и целева група на евентуалната 

обща марка, а от животновъдството преобладават собствениците на овце, кози и говеда, 

както и пчелари, които също са потенциални участници с произведените от тях месни и 

млечни продукти, мед. Селското стопанство е отрасъл със принос в икономиката на община 

Сандански, но е с голям потенциал за развитие. За регистрирането на обща марка има редица 

предпоставки – увеличаващ се дял на производството на плодове и зеленчуци, както и на 

животновъдството, добре представено винопроизводство, развит туризъм, наличие на села с 

потенциал за селски туризъм, развитие на занаятите и свързване на културните маршрути с 

типични продукти и кулинария. На територията преобладават много малките и малки 

земеделски стопанства, както и малките предприятия и именно към тях трябва да бъде 

насочена подкрепата, като особено внимание трябва да има върху скъсяване веригите на 

производството и създаване на връзки между производители и преработватели, създаване на 

собствени преработвателни мощности на малките ферми, както и свързване с туризма. 

Съществуването на местна инициативна група и възможността за финансиране на 

многосекторни дейности чрез действаща Стратегия за ВОМР е допълнителен фактор за 

стимулиране именно на малките производители и преработватели. Особено внимание трябва 

да се обърне на секторите оранжерийно производство на зеленчуци, лозаро-винарство, 

млечни и месни продукти, пчеларство и биологично производство, тъй като тяхната 

продукция е най-конкурентна и най-търсена на пазарите. Подпомагането на стопанствата 

трябва да бъде в посока модернизация на производствените мощности и процеси, но и за 

повишаване на качеството и конкурентоспособността, въвеждане на иновации, 

диверсификация на дейностите, както и към общи маркетингови и търговски действия. Един 

от начините безспорно е регистрирането на местна марка, като тя винаги е свързана със 

създаване на стандарти за по-високо качество и съответно с инвестиции за подобряване 

на производствения процес и технологиите. В тази връзка, също така трябва да се насърчава 

хоризонталното – между отделните производители на земеделска продукция, както и 

вертикалното коопериране – между производители, доставчици и преработватели. При 

планиране на съвместните маркетингови действия, включително и обща марка, трябва да се 

възползват от географското разположение на територията. Тук е мястото да се каже, че 

разработването и използването на обща марка  е дълъг процес, който изисква 

разнопосочни усилия, както и  финансиране. На първо място трябва да бъдат 

идентифицирани местните продукти или услуги, подходящи за добавяне на стойност. 

Освен избора на обхвата на марката, името и регистрацията й в някаква юридическа форма, 

друг много важен момент е изборът на формата на коопериране. Във връзка с горните 

няколко точки, необходима е много предварителна организационна работа, която 

предхожда конкретните действия за избор на марка, коопериране и регистрации. Именно 

тази дейност обичайно се поема от МИГ. По отношение изясняване механизмите на 
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финансиране, тук отново МИГ може да има водеща роля в предварителното обмисляне на 

нещата, въвеждането на ноу-хау, планирането по етапи и прилагането на добри практики, 

организиране на обучение. Трябва да се подчертае, че налагането и развиването на местни 

марки абсолютно винаги е свързано със съпътстващи събития и дейности. МИГ винаги е 

сред най-активните участници при разработването и регистрирането на местни марки, 

независимо дали е субект на марката или само помага на група производители.  

 

Тема: „ Анализ на въздействието на СВОМР върху социално – икономическото 

развитие на територията на МИГ Сандански и удовлетвореността от прилагането на 

СВОМР в общността.“ 

Във връзка с изготвянето на анализа бе проведено анкетно проучване. То има за цел 

да установи нагласите и одобрението на местната общност относно прилагането на подхода 

ВОМР на тяхната територия. Едни от най-трудно измеримите показатели при прилагането на 

Стратегията е именно удовлетвореността на местната общност, като оценката му обикновено 

става след приключване на целия период с различни количествени показатели, като каква 

част от населението е било облагодетелствано от проектите или за кои групи е имало най-

голяма полза и до каква степен е бил повишен местният капацитет. Настоящата анкета не 

цели да даде цялостна оценка за въздействието на ВОМР, а да представи моментно 

състояние на нагласите и да ориентира екипа на МИГ в какви направления може да подобри 

работата си сред местната общност.  

Анкетното проучване е насочено към четири основни групи от заинтересовани 

страни: 

 Активни граждани и потенциални бенефициенти; 

 Земеделски производители; 

 Друг вид бизнес и услуги, които не са свързани със земеделието; 

 Граждански сектор – НПО, читалища и др.; 

 Публичен сектор – община, администрация, служители на бюджетна 

организация; 

 

Цели 

Основна цел на анализа е да даде по-пълна представа за прилагането на подхода ВОМР 

на територията на МИГ „Сандански―, както и за степента на социално-икономическите ползи 

и осъзнаването на преимуществата на СВОМР от страна на местната общност. Анализът 

следва да повиши знанията и уменията на екипа на МИГ, свързани с принципите и подходите 

за успешно прилагане на ВОМР на територията, както и за по-ефективното изпълнение на 

Стратегията.  Паралелно с това, проучването трябва да дефинира по-точно как може да бъде 

постигнато благоприятно социално-икономическо въздействие чрез реализирането на 

Стратегията и местната общност да бъде удовлетворена в максимална степен. За разлика от 
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другите заложени методи за оценка и мониторинг, които боравят с малък брой количествени 

показатели и са предназначени за измерване на степента, в която е реализирана Стратегията 

и са усвоени заложените средства по нея, то настоящият анализ работи с много по-голям 

набор от данни. Той изследва по-широки аспекти от прилагането не само на конкретната 

Стратегия, но и на самия подход ВОМР и ролята на МИГ за съответната територия. 

Анализът събира допълнителна информация относно „добавената стойност― на ВОМР, а 

именно, освен обективните измерими количествени критерии, да бъдат анализирани и 

различни качествени елементи, които би било трудно да се измерят чрез статистика. В такъв 

аспект например, трябва да разглеждаме в каква степен целите и мерките в Стратегията се 

постигат пряко чрез изпълнените проекти, доколко те допринасят за устойчивото развитие 

чрез хоризонтално съответствие с целите предвидени в РОР, Споразумението за 

партньорство и стратегията „Европа 2020― (целта на МИГ може да е модернизация  на 

стопанствата, но да е допринесла и за борбата с бедността и опазване на околната среда; 

целта може да е развитие на туризма, но да допринася за повишаване на квалификацията и 

предприемаческите умения и т.н.). Проучването е свързано и с оценка на качеството на 

самата Стратегия, вътрешната и външната й съгласуваност между приоритети, цели и мерки, 

както и с различни програмни документи. 

Въздействието на прилагането на подхода ВОМР върху дадена територия се различава от 

оценката на прилагане и изпълнение на Стратегията, макар да е в пряка зависимост от нея. 

При оценката се използват предимно обективни фактори, които могат да се измерят, като 

най-важни, разбира се, са качеството на самата Стратегия - дали отговаря на нуждите и 

потенциала на територията, обхваща ли всички заинтересовани страни, изпълнени ли са 

принципите на подхода ВОМР. В тази оценка влиза и  дали е налице вътрешна съгласуваност 

на Стратегията - между целите, планираните действия и съответстващите им мерки, 

комбинацията от интервенции и очакваните крайни резултати и въздействия и външната 

съгласуваност - между различните инструменти, които се изпълняват едновременно в 

рамките на една и съща територия (мерки по другите програми, както и съответствие с 

общинските и регионални документи). Най-важно за въздействието е изпълнението на 

Стратегията и заложените в нея индикатори - брой проекти и подпомогнати стопанства и 

предприятия, брой създадени нови бизнеси или услуги, брой работни места и т.н. Основен 

принос в прилагането на ВОМР има и оценката за създаване и повишаване на 

административния капацитет – този на екипа на МИГ, който също се измерва чрез 

Стратегията – качество и изпълнение, но и повишаване капацитета на местната общност, 

който пък се мери през изпълнените проекти. Допълнителни оценки могат да се правят 

относно дейностите на МИГ за популяризиране на Стратегията с цел увеличаване на 

осведомеността и мотивацията на местните хора, сътрудничеството между тях и 

изграждането на мрежи, както и за механизма, по който е изпълняван подхода - например 

доколко е било балансирано участието и представителството на местното население в 

структурите за вземане на решения и управлението на МИГ, дали е спазена прозрачността на 

правилата и процедурите за подготовка и изпълнение на проектите. 

Документът е в помощ и при предварителния подбор на проекти подадени пред МИГ, 

при съблюдаването свързаността между тях, както и при осъзнаването на необходимостта от 

прецизиране не критериите за оценка и индикаторите за изпълнение. Накрая трябва да 

споменем и повишаването на експертния капацитет на членовете на МИГ и на местните 

лидери, за да могат да бъдат избегнати грешките допуснати в минали периоди. 
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Резултат от проведеното анкетно проучване 

В направеното анкетното проучване са включени 12 въпроса, като анкетираните са 

общо 60 души, от които 62% жени и 38% мъже на възраст между 18 и 55 г., като само 10% са 

на възраст под 29 години и 20% са на възраст над 55 години.  

От събраната информация могат да се направят няколко извода относно прилагането 

на Стратегията за ВОМР и удовлетвореността на местната общност. Качеството на 

Стратегията е много високо и тя е изцяло в съответствие с всички документи, цели и 

приоритети заложени в Регламентите и програмните документи на ЕС. Тя е съгласувана и с 

общинските и регионалните приоритети на национално ниво, като съществува ясна 

свързаност между идентифицираните проблеми и потенциала на територията. Бюджетът е 

равномерно разпределен, като е приложен и многосекторен  интегриран подход чрез 

въвеждането на трите стълба на устойчивото развитие – икономика, околна среда и социално 

развитие. Принципите по отношение на включването на всички заинтересовани страни, 

използването на потенциала на територията и спазване на подхода „отдолу-нагоре― са 

спазени. Към момента изпълнението на стратегията е на добро ниво, като повечето от 

мерките вече са били отворени. Местните бенефициенти показват готовност да работят с 

екипа на МИГ, а дейностите по Стратегията са довели до очакваните резултати – местната 

общност е информирана, подготвена и активирана да се включи в процесите на местното 

развитие. Относно популяризирането на Стратегията за ВОМР, можем да кажем, че са 

проведени достатъчно срещи и консултации, което от своя страна означава, че местната 

общност е запозната с нея и тя отговаря на интересите им. Екипът на МИГ е с много добър 

капацитет, като изготвените процедури за кандидатстване са ясни и разбираеми а работата на 

сформираните комисии за избор на проекти е прозрачна и коректна. По тази причина е 

изградено е доверие между местните участници и екипа на МИГ, което е видно и от 

анкетното проучване. Като добри практики, които трябва да започнат или да продължават да 

се прилагат са обученията на оценители на проекти по Стратегията на МИГ, подпомагане на 

кандидатите при събирането на оферти свързани с проектните им предложения, обучението 

на бенефициенти за съдържанието на договора за безвъзмездна финансова помощ и 

правилата за анексирането му, подпомагането на бенефициентите при възникнали проблеми 

с доставчици по дейности от проекта и ориентирането на териториалните и социалните 

проучвания към конкретни идентифицирани проблеми на целеви групи или проблеми на 

територията.  Могат да бъдат изградени сътрудничества с местни училища, социални домове, 

образователни и научни институции, екологични организации и НПО, граждански 

организации, сдружения и НПО в областта на културата и самобитността, творчески съюзи 
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на местно ниво, организации на хора с увреждания и др. Важни са и контактите с бизнес 

организации и форуми – създадени по инициатива на предприемачи или техни сдружения, 

като кооперации, обединения на производители и др. Чрез създаването на подобни връзки и 

мрежи биват подпомагани проекти, които работят с голям кръг заинтересовани страни, като 

по този начин МИГ става активен участник в живота на местната общност и извън 

ангажиментите си по конкретното изпълнение на Стратегията. Ангажиментите на МИГ към 

местната общност са дългосрочни, а местните участници трябва да се чувстват привлечени, 

отговорни и ангажирани, като това може да се случи чрез регистрирането на общи 

териториални марки за продукти или сертификати за продукти и туризъм, провеждането на 

местни пазари, общи научни изследвания, фестивали, събития и др. В заключение, можем да 

кажем, че прилагането на Стратегия за ВОМР от страна на МИГ „Сандански― е успешно, 

като тази тенденция би следвало да се запази чрез съхраняването и доразвиването на 

заложените принципи на работа.  

 

 С приемо-предавателен протокол от 30.06.2020 г. изпълнителят предаде извършената 

работа. 

 

2. Поддръжка на интернет страница на сдружението 

 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 16/03.01.2020 г. с 

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

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

ежемесечно осъществяваше дейности по актуализирането на информация на сайта на 

сдружението и добавянето на нова такава. 

 

2.2 Разходи за Домейн и хостинг – абонаментна поддръжка на домейн. 

 

3. Публикации в печатни медии 

 

За периода на доклада се публикуваха 16 броя публикации за популяризиране на 

Стратегията на МИГ Сандански: 

 

- Публикация във вестник Струма, брой 8 от 10.01.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 86 от 10.04.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 112 от 14.05.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 133 от 09.06.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 140 от 17.06.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 143 от 20-21.06.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 182 от 05.08.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 218 от 17.09.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 219 от 18.09.2020 г.; 
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- Публикация във вестник Струма, брой 260 от 05.11.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 261 от 06.11.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 276 от 24.11.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма,брой 277 от 25.11.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма , брой 292 от 12-13.12.2020 г.; 

- Публикация във вестник Струма , брой 300 от 22.12.2020г.; 

- Публикация във вестник Струма ,брой 304 от 30.12.2020 г. 

 

4. Радио излъчване 

 

Реализирани бяха 6 радио излъчвания – 39,42 минути за популяризиране на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Сандански: 

 

- Радио излъчване на 17.09.2020 г. -10 минути в радио „Гея - Сандански―; 

- Радио излъчване на 18.10.2020 г. – 2 минути в радио „Гея – Сандански―; 

- Радио излъчване на 05.11.2020 г. -2,30 минути в радио „Гея - Сандански―; 

- Радио излъчване на 21.11.2020 г. – 9,18 минути в радио „Гея – Сандански―; 

- Радио излъчване на 24.11.2020 г. – 8,54 минути в радио „Гея – Сандански―; 

- Радио излъчване на 21.12.2020 г. – 7 минути в радио „Гея – Сандански―. 

 

5. Отпечатване на брошури, материали за обучение, други печатни материали и 

други, свързани с популяризиране на дейността на МИГ 

 

За осъществяването на тези дейности се сключи договор № 18/12.11.2020 г. с „Партнер 

БГ― ЕООД с предмет: „Предпечатна подготовка, отпечатване на брошури и изработване на 

рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански―. Изработените и 

отпечатани материали – 130 бр., МИГ Сандански прие без забележки и отговарящи на 

предварително зададените технически характеристики и визуализация, както следва: 

 

С приемо – предавателен протокол от 02.12.2020 г. МИГ Сандански прие следните 

рекламни материали: 

 Раници  

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 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.―, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански―. 

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

Сандански―. 

 

С приемо – предавателен протокол 09.12.2020 г. МИГ Сандански прие следните рекламни 

материали: 

 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/ . 

 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/ . 

 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―. 

 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―. 
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 Рекламна тениска  

Материал: памук; различни размери. 

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―. 

 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―. 

 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―. 

 

С приемо – предавателен протокол на  30.12.2020 г.МИГ Сандански прие следните 

рекламни материали: 

 Брошура с отчет за дейността през годината  

Формат – А5; Брой стр. – 16 стр. с кориците;  

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/ . 

 

6. за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 



15 

 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

 

- Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански  /за най-

малко двадесет участници/ дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 

от 22.01.2016 г.;  

- изпратено е уведомително писмо с изх. № 28/ 22.06.2020 г. до УО на ПРСР 2014-2020 

г. за провеждане на 2 еднодневни информационни срещи: 

 

На 13.07.2020 г в с. Струма , от 9.30 часа  в  сградата на Народно читалище „Никола 

Й.Вапцаров-2005― с. Струма и от 13.30 часа в Конферентната зала на СНЦ―Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански― находяща се на  се 

гр.Сандански,бул.Свобода №20,ет.1  се проведе информационна среща за местни лидери на 

територията на МИГ Сандански на тема :подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на 

щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития― в прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР― и в 

изпълнение на Споразумение РД 50-148/21.10.2016 г. за предоставяне на БФП по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии а 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. 

 

  На 14.07.2020 г в с.Поленица , от 9.30 часа  в Магазина на площада с.Поленица и от 13.30 

часа в Заведението на Стадиона в с.Дамяница  се проведе информационна среща за местни 

лидери на територията на МИГ Сандански на тема :подмярка 8.3 „Подпомагане за 

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

събития― в прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР― и в изпълнение на на Споразумение РД 50-148/21.10.2016 г. за предоставяне на БФП 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии а 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. 

 

В срещите взеха участие общо 50 представители на публичен ,стопански и нестопански 

сектор , в това число земеделски производители , местни жители,търговски дружества ,  и др. 

Експертите по прилагане на стратегията за ВОМР, запознаха присъстващите 

заинтересовани страни с : подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите 

от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития― . 

На срещите се обсъдиха:допустими кандидати,допустими дейности,допустимите за 

финансова помощ , бюджет на приема,минимален и максимален размер на финансовата 

помощ ,предоставяна за проект, критерии за избор на проектни предложения и тяхната 

тежест. 

 

Обучения на местни лидери за подготовка на проекти:  

- Обучението за местни лидери на територията на МИГ Сандански  /за най-малко 

двадесет участници/ дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.;  
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- изпратено е уведомително писмо с изх. № 28/ 22.06.2020 г. до УО на ПРСР 2014-2020 

г. за провеждане на един брой обучение. 

  

  На 10.07.2020 г. в „Манолева къща―, гр. Мелник, се проведе 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 взеха участие общо 21 участници – 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. 

Със започване на обучението, присъстващите се регистрираха в предварително 

подготвения присъствен списък. Обучението откри г-жа Ирина Илиева - Изпълнителен 

директор на МИГ Сандански, след което г-н Стилиян Рупов, лектор на еднодневното 

обучение,  продължи с представяне на предварително подготвената програма. По време на 

провеждане на обучението на участниците бяха осигурени кафе-пауза и обяд. 

По време на обучението участниците бяха запознати с информация относно електронното 

кандидатстване в ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по 

горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития―, свързана с: 

допустими кандидати, дейности, разходи, допустим размер на финансовата помощ. 

Присъстващите бяха запознати с работата, начина на кандидатстване и подаване на 

проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Бяха разгледани и обсъдени съдържанието на 

основната информация за проектното предложение и необходимите документи за 

кандидатстване. Лектора представи пред присъстващите електронно подаване на проектно 

предложение в ИСУН като обясни, че по всяко време преди да бъде приключено проектното 

предложение има възможност да се провери формуляра за грешки от менюто „Провери 

формуляра за грешка―, както и да бъде направена редакция на формуляра, като обърна 

внимание, че след всяка редакция се избира изрично командата за запис от менюто „Запис на 

формуляра в системата―, като информира заинтересованите страни, за да бъде подадено 

проектното предложение е необходим електронен подпис. Обучението продължи съгласно 

програмата, а именно с информация относно изготвяне и изпращане на отговор на писмо от 

Оценителната комисия, както и преглед на наличната комуникация по подадените проектни 

предложения. 

След което лектора и присъстващите заинтересовани страни заедно дискутираха темите 

засегнати в програмата на еднодневното обучение.  

На всички участници в него бяха връчени сертификати за преминато обучение. 

 

За доказване на извършените разходи, за проведеното обучение бе изготвено: присъствен 

списък, материали за обучението, доклад от лектора назначен с граждански договор № 50 от 

09.07.2020 г., снимков материал, фактури, пл. нареждания. 

        

Обучения на местни лидери за изпълнение на проекти: 
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- Обученията за местни лидери на територията на МИГ Сандански  /за най-малко 

двадесет участници/ дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.;  

- изпратено е уведомително писмо с изх. № 25/04.06.2020г. и изх. № 28/ 22.06.2020 г. до 

УО на ПРСР 2014-2020 г. за провеждане на два броя обучение. 

 

В периода 23 юни 2020г., в конферентната зала на хотел „Вила Синтика―, гр.Сандански се 

проведе еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Промени в закона за 

обществените поръчки и правилника за прилагането му“.  

В обучението взеха участие общо 20 участници – експерти от Общинска администрация, 

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

граждански сектор. 

Със започване на обучението, присъстващите се регистрираха в предварително 

подготвения присъствен списък. Обучението откри г-жа Ирина Илиева - Изпълнителен 

директор на МИГ Сандански, след което г-жа Ася Велкова – лектор на еднодневното 

обучение продължи по програма. По време на обучението, на участниците бяха осигурени  

кафе-паузи и обяд. 

Участниците бяха запознати с измененията в ЗОП и Правилника за прилагането му. 

Представени бяха промените свързани с въвеждане на нови функционалности /модули/ на 

ЦАИС ЕОП и промените свързани с покана до определени лица и вътрешно ( in-

hausе)възлагане.Заинтересованите страни присъстващи на обучението проявиха особен 

интерес към промените на глава трета―а― ,която урежда общите въпроси относно работата с 

платформата и в правилата за изпращане и публикуване в Регистъра на обществените 

поръчки /РОП/ и на профила на купувача на определени документи.бяха информирани с 

начина на попълване на документи към искане за авансова плащане. Обучението продължи с 

подробно разглеждане на измененията и допълненията при подаването на заявления за 

участие и оферти.Особено внимание бе обърнато на промените при възлагане на обществени 

поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана за определени лица.  

След което лектора и присъстващите заинтересовани страни заедно дискутираха темите 

засегнати в програмата на еднодневното обучение.  

На всички участници в него бяха връчени сертификати за преминато обучение. 

 

За доказване на извършените разходи, за проведеното обучение бе изготвено: присъствен 

списък, материали за обучението, доклад от лектора назначен с граждански договор № 49 от 

22.06.2020 г., снимков материал, фактури, пл. нареждания. 

 

 На 20.07.2020 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика―, гр. Сандански, се 

проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: 

„Изпълнение и управление на проекти по СВОМР. Отчитане на видове СМР по реда на 

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

обучението взеха участие общо 20 участници. 

Със започване на обучението, присъстващите се регистрираха в предварително 

подготвения присъствен списък. Обучението откри г-жа Ирина Илиева - Изпълнителен 

директор на МИГ Сандански, след което г-жа инж. Мария Колибарска, лектор на 



18 

 

еднодневното обучение,  продължи с представяне на предварително подготвената програма. 

По време на провеждане на обучението на участниците бяха осигурени кафе-пауза и обяд. 

Участниците бяха запознати с отчитане на видове СМР по реда на ЗУТ, изпълнени по 

договори, финансирани чрез стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

Сандански, по време на обучението бяха обсъдени: режими за разрешаване на строителство и 

за завършване на строителни дейности по реда на ЗУТ. Лектора на еднодневното обучение 

представи пред присъстващите информация относно откриване на строителна площадка и 

определяне на строителната линия и нивото, разгледани и обсъдени по време на срещата 

бяха изискванията към строежите. Заинтересованите страни бяха запознати с актовете и 

протоколите в строителството. Еднодневното обучение продължи съгласно предварително 

подготвената програма, а именно с информация относно застраховане в проектирането и 

строителството, в това число завършване на строителството и издаване на разрешение за 

ползване. 

След което лектора и присъстващите заинтересовани страни заедно дискутираха темите 

засегнати в програмата на еднодневното обучение. 

На всички участници в него бяха връчени сертификати за преминато обучение. 

 

За доказване на извършените разходи, за проведеното обучение бе изготвено: присъствен 

списък, материали за обучението, доклад от лектора назначен с граждански договор № 51 от 

17.07.2020 г., снимков материал, фактури, пл. нареждания 

 

 

Получен аванс за 2020 г. – 77124,00 лв., удържани суми от изплатено авансово плащане 

57843,00 лв., остатък за удържане от изплатено авансово плащане – 19281,00 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 03.04.2020 г., за период 01.01.2020 г. – 

31.03.2020 г., заявена сума 23859,91 лв., оторизирана сума 23859,91 лв. Дата на плащане 

13.07.2020 г. в размер на 4578,91 лв., след приспаднат аванс – 19281,00 лв.; 

- Входирана заявка за междинно плащане на 29.07.2020 г., за период 01.04.2020 г. – 

30.06.2020 г., заявена сума 36960,77 лв., оторизирана сума 36960,77 лв. Дата на плащане 

28.09.2020 г. в размер на 17679,77 лв., след приспадат аванс – 19281,00 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 28.10.2020 г., за период 01.07.2020 г. -

30.09.2020 г., заявена сума 29726,13 лв.,оторизирана сума 29726,13 лв.Дата на плащане 

07.12.2020 г. в размер на 10445,13 лв. след приспаднат аванс – 19281,00 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане месец януари, за период 01.10.2020 г. -

31.12.2020 г., заявена сума 42037,22 лв., 

 

Таблица 2 – Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25  

Брой консултирани 

потенциални 
0 6 1 5 12 
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*Брой консултирани потенциални бенефициенти – брой консултирани в офиса на 

сдружението, съгласно водения регистър на проведените консултации /12/ и брой 

консултирани на проведените информационни срещи /50/. 

 

4. Възникнали проблеми (когато е приложимо).    

(Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки 

за тяхното отстраняване). 

Неприложимо! 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).    

Неприложимо! 

 

Дата: 14.01.2021 г. 

Представляващ МИГ: *Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 
                                      Име, фамилия, подпис 

 

 

 

 

 

бенефициенти 

Брой на участниците в 

обучения 
0 28 0 33 61 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 25 0 25 50 


