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*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ 

 

Период на отчитане 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

Пореден номер на доклада 4 /четвърти/ 

Номер на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 
РД 50-148/21.10.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ Град Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1 

Председател на колективния управителен 

орган/ представляващ МИГ 
Атанас Славчев Стоянов 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

Тел. 0882/ 011082  

mig_sandanski@abv.bg 

www.mig-sandanski.eu         

 

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

доклада се представят включително и във формат .xls 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:       

1. Годишен доклад – 1-38 стр. 

2. Таблица 1 – 39 стр. 

3. Таблица 2 – 40 стр. 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

mailto:mig_sandanski@abv.bg
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4. Таблица 3 – 41-42 стр. 

5. Таблица 4  43-44 стр. 

6. Таблица 5 – 45-46 стр. 

7. Таблица 6 – 47-48 стр. 

8. Таблица 7 – 48- 49 стр. 

9. Таблица 8 – 49-50 стр. 

10.Таблица 9 – 51-54 стр. 

10. Таблица 10 – 54 - 59 стр. 

11. Таблица 11 – 60 стр. 

12. Таблица 12 – 61 стр. 

13. Таблица 13 – 62 - 73 стр. 

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

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

НПО – Неправителствена организация 

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ОС – Общо събрание 

УС – Управителен съвет 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

УО – Управляващ орган 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ЕС – Европейски съюз 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

В Стратегията за ВОМР са идентифицирани следните групи заинтересовани страни: 

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

общинска администрация, училища; 
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• Бизнес сектор - търговски дружества и физически лица – търговец в сферата на 

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

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

производители; 

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

социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства; 

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

с увреждания, социални служби. 

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

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

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

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

– представители на всички групи заинтересовани страни. От Публичния, Бизнес  и 

Неправителствен сектор има входирани и одобрени проекти от МИГ Сандански.  

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

наличие на такива. 

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

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

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

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

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

обучения за местни лидери на същите бяха проведени консултации. В КВО се приемат членове 

от Уязвимите групи. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР. 

Основната цел, която си поставя Стратегията е: 

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

конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и 

разнообразяване на дейностите в туристическия сектор, подкрепа за услугите и 

преработващата промишленост и опазване на околната среда.  

Тя трябва да се постигне чрез: 

1. Техническа модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделския 

сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство 

и производство на мед) и обвързването им с туристическия сектор; 
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2. Подобряване качеството на живот и развитие на алтернативни форми на туризъм; 

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

Специфични цели на Стратегията за ВОМР: 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на 

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

разнообразяване към неземеделски дейности. 

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез 

преструктуриране и развитие на наличните материални мощности и насърчаване въвеждането на 

нови технологии в стопанствата. 

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

Приключил е прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Одобрени са два 

проекта от МИГ Сандански. В резултат от изпълнението на проектите по тази мярка ще бъде 

подобрено цялостното икономическо състояние на земеделския сектор на територията на МИГ 

Сандански. 

Специфична цел 2  - Насърчаване на предприемачеството на селските стопани чрез 

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

В подкрепа изпълнението на тази цел е отворен и прикючил прием по процедура за подбор 

на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

Одобрени са четири проекта от МИГ Сандански по тази мярка.   

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. Приключил е прием по Подмярка 7.2 

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

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

седем проекта от МИГ Сандански и има сключен един административен договор с Община 

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

наследство и интегрирането  му в селския туризъм. 

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

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

Сандански. 

 

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

среда. 

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

неземеделски земи. 

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

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

 

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

постигане на заложените цели. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

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

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР. 

 Изготвеният индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията 

за ВОМР за 2019 г.,  одобрен с Решение № 234 / 19.09.2018 г. по Протокол № 95 / 19.09.2018 г. 

от заседание на УС и публикуван на интернет страницата на сдружението – www.mig-

sandanski.eu., през 2019 г. бе актуализиран 3 пъти: 

  На 02.04.2019 г. с Решение е № 264/ 02.04.2019 г. по Протокол № 121/02.04.2019 г. на УС 

се актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ с 

обявен прием от втората седмица на месец Юни до втората седмица на месец Септември 2019г. 

се актуализира с обявяване на прием от първата седмица на месец Септември до втората седмица 

на месец Новмери 2019г.; 

-  Прием по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ с обявен прием от петата седмица на месец Май до 

http://www.mig-sandanski.eu/
http://www.mig-sandanski.eu/
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четвъртата  седмица на месец Август 2019г. се актуализира с обявяване на прием от третата 

седмица на месец Август до третата седмица на месец Октомври 2019г.; 

-  На 15.07.2019 г. с Решение № 270/15.07.2019 г. по Протокол № 127/15.07.2019 г.на УС се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

- Прием по подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ с 

обявен прием от първата седмица на месец Септември до втората седмица на месец Новмери 

2019г. да бъде изменен с обявяване на прием от третата седмица на месец Декемрви до 

четвъртата седмица на месец Март 2020г.; 

-  Прием по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ с обявен прием от третата седмица на месец Август до 

третата  седмица на месец Октомври 2019г. да бъде изменен с обявяване на прием от четвъртата 

седмица на месец Номври 2019г. до четвъртата седмица на месец Юни 2020г.; 

- На 07.10.2019 г. с Решение № 273/07.10.2019 г. по Протокол № 129/07.10.2019г.на УС се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

- Прием по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ с обявяване на прием от четвъртата седмица на месец 

Номври 2019г. до четвъртата седмица на месец Юни 2020г. да бъде изменен с обявяване на прием 

от третата седмица на месец Декември 2019г. до четвъртата седмица на месец Февруари 2020г; 

 

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

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

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

съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2020 г. Същият е одобрен с Решение № 

270/15.07.2019 г. по Протокол № 127/15.07.2019 г на УС и е публикуван на интернет страницата 

на сдружението – www.mig-sandanski.eu. 

  На 13.12.2019 г. с Решение № 274/13.12.2019 г. по Протокол № 130/13.12.2019 г. на УС се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения за 2020г. както следва: 

-  Подмярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с обявен прием от първата 

седмица на месец Май 2020г. до петтата седмица на месец Юли 2020г., да бъде изменен с 

обявяване на прием от първата седмица на месец Септември 2020г. до третата седмица на месец 

Ноември 2020г. 

-  Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ с обявен прием 

от третат седмица на месец Декемрви 2019г. до четвъртата седмица на месец Март 2020г., да 

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


7 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

бъде изменен с обявяване на прием от втората седмица на месец Май 2020г. до третата седмица 

на месец Юли 2020г. 

-  Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия 

и катастрофични събития“ с обявен прием от от третата седмица на месец Декември 2019г. до 

четвъртата седмица на месец Февруари 2020г., да бъде изменен с обявяване на прием от втората 

седмица на месец Април 2020г. до третата седмица на месец Юни 2020г.  

-  Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и 

екологичната стойност на горските екосистеми“ с обявен прием от от третата седмица на месец 

Март 2020г. до третата седмица на месец Юни 2020г., да бъде изменен с обявяване на прием от 

втората седмица на месец Август 2020г. до четвъртата седмица на месец Октомври 2020г.  

 

 

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати. 

Информационни срещи: 

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

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

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

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

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

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

както следва: 

- На 11.03.2019 г в с.Плоски , от 9.00 часа  в магазин „Георги Ташов“, и от 14.00 часа в  

Конферентна зала, находяща се гр.Сандански,бул.Свобода №20,ет.1  се проведе информационна 

среща за местни лидери на тема „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“подмярка 6,4  

от СВОМР 

- На 12.03.2019 г. в с. Вълково в кафе „Митко Джоров“ от 9.00 часа  и от 12.00 часа на 

същата дата в “Народно читалище Никола Й.Вапцаров -2005““ в с.Струма,от 15,00 часа в 

сградата на ресторант „Елит“ с.Лебница се проведе информационна среща за местни лидери на 

тема Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“подмярка 6,4  от СВОМР 

- На 13.03.2019 г. в с. Поленица в магазин „ВЕГИ“ от 9.00 часа  и от 12.00 часа на същата 

дата в “Пенсионерски клуб“ в с.Джигурово ,от 15,00 часа в сградата на “Пенсионерски клуб 

с.Ласкарево се проведе информационна среща за местни лидери на тема Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“подмярка 6,4  от СВОМР 



8 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

- На 14.03.2019 г. в с. Склаве в Сградата на Кметството от 9.00 часа  и от 12.00 часа на 

същата дата в “Народно читалище Отец Паисий“ в с.Левуново,от 15,00 часа в Народно читалище 

„Просвета“ с. Катунци се проведе информационна среща за местни лидери на тема Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“подмярка 6,4  от СВОМР 

В срещите взеха участие общо 93 представители на публичния, стопанския и нестопанския 

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

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

изготвена подробна презентация. Присъстващите заинтересовани страни бяха запознати с: 

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

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

проектите и тяхната тежест по подмярка: подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

  

 

 

 

Обучения на местни лидери: 

 В периода от 19 – 20 март 2019г., в  „Манолева къща“, град Мелник, се проведе 

двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти по подмярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР“. В обучението взеха участие 

общо 20 представители в това число земеделски производители и представители на бизнес 

сектора от територията на МИГ Сандански. 

 В периода от 21 – 22 март 2019г., в конферентна зала „Аура“ на хотел „Медите Ризорт 

Спа”, град Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на 

проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от СВОМР“.  В 

обучението взеха участие общо 20 представители на стопанския сектор, в това число земеделски 

производители и представители на бизнес сектора от територията на МИГ Сандански. 

 В периода 17 – 18 юни 2019 г., в конферентна зала „Аура“ на хотел „Медите Ризорт Спа”, 

град Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение и 

упралвение на проекти към СВОМР на МИГ Сандански в Информационна система за управление 

и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“. В обучението взеха участие общо 

21 участника – експерти в ОбА Сандански, юридически лица и земеделски производители. 

 В периода 27 – 28 юни 2019г., в Конферентната зала на хотел „Вила Синтика“, гр. 

Сандански се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проектни 



9 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития““.  В обучението взеха участие общо 20 - експерти в ОбА 

Сандански, физически лица, кметове и кметски наместник. 

 В периода 08 – 09 август 2019г., в Конферентната зала на хотел „Вила Синтика“, гр. 

Сандански се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка и провеждане 

на процедури по реда на ЗОП и ПМС 160“.  В обучението взеха участие общо 21 - експерти в 

ОбА Сандански, ЮЛ, предстваители на НЧ, земеделски производители и кметски наместник. 

 В периода 12 – 13 декември 2019г., в „Манолева къща“, град Мелник, се проведе 

двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изготвяне на документи за искане за авансово, 

междинно и окончателно плащане“. В обучението взеха участие общо 20 представители на 

стопанския сектор и публичния сектор. 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели 

на финансова помощ до сключване на договор.  

За периода на доклада, МИГ Сандански отвори прием на проекни предложения по 1 мярка 

и приключиха приеми по 3 мерки от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020: 

 

  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.147 по подмярка 

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  от Стратегия за водено от 

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

с начален срок за кандидатсване 19.02.2019г. и краен до 20:00 часа на 16.04.2019г. 

За подпомагане могат да кандидатстват: 

•земеделски стопани; 

•микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговски 

закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; 

•физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

Допустими за финансово подпомагане са следните дейности: 

•Развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги/; 

•Производство или продажба на продукти, които не са включени н Приложение 1 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз /независимо от вложените продукти и материали/; 
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•Развитие на услуги във всички сектори /например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги 

базирани на ИТ и др./; 

•Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; 

•Развитие на занаяти /включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в 

занаятчийски дейности/ и други неземеделски дейности. 

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, 

определени за недопустими в Регламент /ЕС/ №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 

година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за продажба. 

Финансова помощ за материали и нематериали инвестиции, за създаване и развитие на 

неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

1.Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

2.Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на 

активите; 

3.Общи разходи, свързани с разходите по т.1 и 2, например хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическа 

устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които не могат да 

надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта; 

4.Нематериали инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на 

патенти, лицензи, авторски права и марки. 

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

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

са изготвени от екипа на МИГ. Документите са качени за публично обсъждане в страницата на 

сдружението www.mig-sandanski.eu . Обявата и Насоките са одобрени с Решение № 

255/15.01.2019г. към Протокол № 112/15.01.2019г. на УС на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“.  На основание чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ - Условия за 

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

изпълнение и документи към тях са изпратени до Министерство на финансите за съгласуване на 

съвместимостта на проекта на документацията с общите правила за държавните помощи. 

Документацията е съгласувана от Министъра на. Екипът на МИГ Сандански е подготвил проект 

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

УО, тя е активирана на 19.02.2019г. До три дни след активирането на процедурата Обявата за 

http://www.mig-sandanski.eu/
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прием на проектни предложения е публикувана на интернет страницата на МИГ, във вестник 

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

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

Обявата е изпратена и на ОУ за публикуването и на www.eufunds.bg  и на сайта на МЗХГ. След 

крайния срок на прием по процедурата са подадени 12 проектни предложения. Подадените 

проектни предложения са от кандидати, извършващи своята дейност в осем населени места от 

територията на МИГ Сандански – гр. Сандански, с. Джигурово, с. Дамяница, с. Катунци, с. 

Поленица, гр. Мелник, с. Лиляново и с. Хотово. 

С Решение на УС и със Заповед № 5/ 17.04.2019г. на Председателя на УС на МИГ 

Сандански е  назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура № 

BG06RDNP001-19.147 - МИГ Сандански - подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“. В комисията са включени Председател и секретар без право на глас, 

двама външни – експерт оценители и оценител от Общото събрание, с право на глас. КППП е 

осъществила оценка на административно съответсвтие и допустимост, както и на техническа и 

финансова оценка на подадените проектни предложения. На всички кандидати е извършено 

посещение на място за удостоверяване на посочниете в заявленията факти и обстоятелства. На 

етап АСД оценителите са направили проверки и в: 

-Справка в Системата за ранно откриване и отстраняване; 

-Проверка в Регистър на минималните помощи; 

-Проверка в Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ; 

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

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

При извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните 

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

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

са поискани допълнителна информация и документи от кандидатите. Кандидати са отговорили и 

са представили документи в ИСУН, с изключение на един кандидат. Неполучаването на отговор 

от кандидата и непредставяне на задължителни документи е основание за недпускането му до 

етап на техническа и финансова оценка от КППП. Още двама кандидати не са допуснати до етап 

ТФО, поради непълнота/неяснота на предаставените документи и липса на задължителни такива. 

Причините за недпосукане са подробно описани в оценителните листи на оценителите и 

Оценителния доклад. На този етап оценителите са направили проверка на основателността на 

предложените разходи за всяко проектно предложение. При тази проверка е установено, че не се 

налага корекция/редукция на разходите на етап ТФО за проектните предложения. След 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.eu/
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приключване на Проверката на АСД на всички проектни предложения от членовете на КППП с 

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

финансова оценка девет от дванадесет подадени проектни предложения. След приключване на 

етап АСД е изготвен протокол, който е подписан от всички членове на КППП. А на кандидатите, 

които не се допускат до етап ТФО са изпратени уведомителни писма и причините за 

недопускане. 

Оценителите са извършили и техническа и финснаова оценка на проектните предложения по 

определени критерии и са записали точна и ясна обосновка за получените точки по всеки един от 

критериите. След приключване на оценката на всеки един от оценителите и извършено класиране 

на кандидатите от Председателя на КППП. Одобрени  за финансиране са 4 проектни 

предложения, останалите пет също са одобрени, но стоят в резерва, поради недостатъчен 

финансов ресурс по мярката.  Изготвен е протокол от етап ТФО, подписан от всички членове на 

КППП. Работата на КППП е приключила с Оценителен доклад  с приложени списъци към него.  

Всички документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН и процедурата е въведена в 

статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката.  

 

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

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

малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие 

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

кандидатсване 13.09.2018г. и краен 07.01.2019г. След крайния срок на прием по процедурата са 

подадени 9 проектни предложения. Подадените проектни предложения са от кандидати – 

Община Сандански със седем проектни предложения, Плувен клуб „Сандански“ и Народно 

читалище „Отец Паисий – 1919“ -Сандански. 

С Решение на УС и със Заповед № 3/ 08.01.2019г. на Зам. Председателя на УС на МИГ 

Сандански е  назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура № 

BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански - подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“. 

В комисията са включени Председател и секретар без право на глас, двама външни – експерт 

оценители и оценител от Общото събрание, с право на глас. КППП е осъществила оценка на 

административно съответсвтие и допустимост, както и на техническа и финансова оценка на 

подадените проектни предложения. На всички кандидати е извършено посещение на място за 

удостоверяване на посочниете в заявленията факти и обстоятелства. На етап АСД оценителите са 

направили проверки и в: 
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-Справка в Системата за ранно откриване и отстраняване; 

-Проверка в Регистър на минималните помощи; 

-Проверка в Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ; 

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

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

При извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните 

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

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

са поискани допълнителна информация и документи от кандидатите. За проектно предложение с 

кандидат Плувен клуб „Сандански“ не е получен отговор на УП в ИСУН. Неполучаването на 

отговор от кандидата и непредставяне на задължителни документи е основание за недпускането 

му до етап на техническа и финансова оценка от КППП. На този етап оценителите са направили 

проверка на основателността на предложените разходи за всяко проектно предложение. При тази 

проверка е установено, че се налаг корекция/редукция на разходите на етап ТФО за три от 

проектните предложения. След приключване на Проверката на АСД на всички проектни 

предложения от членовете на КППП с право на глас е извършена обобщена АСД, на база на 

която, КППП е допуснала до техническа и финансова оценка осем от девет подадени проектни 

предложения. След приключване на етап АСД е изготвен протокол, който е подписан от всички 

членове на КППП. А на кандидата, който не се допуска до етап ТФО е изпратено уведомително 

писмо. 

Оценителите са извършили и техническа и финснаова оценка на проектните предложения по 

определени критерии и са записали точна и ясна обосновка за получените точки по всеки един от 

критериите. След което е извършено и редуциране на разходите, предложено на етап АСД. След 

приключване на оценката на всеки един от оценителите и извършено класиране на кандидатите 

от Председателя на КППП. Одобрени  за финансиране са 6 проектни предложения, останалите 

две също са одобрени, но стоят в резерва, поради недостатъчен финансов ресурс по мярката.  

Изготвен е протокол от етап ТФО, подписан от всички членове на КППП. Работата на КППП е 

приключила с Оценителен доклад  с приложени списъци към него.  

Всички документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН и процедурата е въведена в 

статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката.  

МИГ е получила Уведомително писмо от ДФЗ във връзка с процеса на оценка на проектните 

предложения, на което е отговорено и са изпратени необходимите допълнителни документи и 

пояснения.  

Процедурата е одобрена със Заповед за одобрение № 03-РД/3477 от 28.08.2019г. от ДФЗ . 

http://www.eufunds.eu/
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Вече има и първи сключен Административен договор за БФП с бенефициент Община 

Сандански от дата 30.09.2019г.: 

Наименование на проекта: „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в 

село Поленица, находящо се в УПИ IX, кв.13 по плана на селото и облагородяване на 

прилежащата дворна площ за удовлетворяване на местните жители“. 

Срок на изпълнение: 36 месеца; 

Стойност на проекта: 95 103.03 лв. 

Максимален размер на БФП: 91 853.03 лв. 

 

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

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

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

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

часа на 21.01.2019г. След крайния срок на прием по процедурата са подадени 6 проектни 

предложения. Подадените проектни предложения са от кандидати, извършващи своята дейност в 

четири от населените места от територият на МИГ Сандански – с. Дамяница, с. Левуново, с. Ново 

Делчево, с. Плоски. 

С Решение на УС и със Заповед № 4/ 22.01.2019г. на Председателя на УС на МИГ Сандански 

е  назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура № 

BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“. В комисията са включени Председател и секретар без право на глас, двама външни 

– експерт оценители и оценител от Общото събрание, с право на глас. КППП е осъществила 

оценка на административно съответсвтие и допустимост, както и на техническа и финансова 

оценка на подадените проектни предложения. На един от кандидатите е извършено посещение на 

място за удостоверяване на посочниете в заявленията факти и обстоятелства, тъй като в проекта 

са клюени СМР. На етап АСД оценителите са направили проверки и в: 

-Справка в Системата за ранно откриване и отстраняване; 

-Проверка в Регистър на минималните помощи; 

-Проверка в Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ; 

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

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

При извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните 

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

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

http://www.eufunds.eu/
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са поискани допълнителна информация и документи от кандидатите. Всички кандидати са 

отговорили и са представили документи в ИСУН. На този етап оценителите са направили 

проверка на основателността на предложените разходи за всяко проектно предложение. При тази 

проверка е установено, че се налага корекция/редукция на разходите на етап ТФО за три от 

проектните предложения. След приключване на Проверката на АСД на всички проектни 

предложения от членовете на КППП с право на глас е извършена обобщена АСД, на база на 

която, КППП е допуснала до техническа и финансова оценка пет от шест подадени проектни 

предложения. След приключване на етап АСД е изготвен протокол, който е подписан от всички 

членове на КППП. А на кандидата, който не се дпуска до етап ТФО е изпратено уведомително 

писмо и причините за недопускане. 

Оценителите са извършили и техническа и финснаова оценка на проектните предложения по 

определени критерии и са записали точна и ясна обосновка за получените точки по всеки един от 

критериите. След което е извършено и редуциране на разходите, предложено на етап АСД. След 

приключване на оценката на всеки един от оценителите и извършено класиране на кандидатите 

от Председателя на КППП. Одобрени  за финансиране са 2 проектни предложения, останалите 

три също са одобрени, но стоят в резерва, поради недостатъчен финансов ресурс по мярката.  

Изготвен е протокол от етап ТФО, подписан от всички членове на КППП. Работата на КППП е 

приключила с Оценителен доклад  с приложени списъци към него.  

Всички документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН и процедурата е въведена в 

статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката.  

МИГ е получила Уведомително писмо от ДФЗ във връзка с процеса на оценка на проектните 

предложения, на което е отговорено и са изпратени необходимите допълнителни документи и 

пояснения.  

Процедурата е одобрена със Заповед за одобрение №03-РД/4130 от 02.10.2019г. от ДФЗ. 

 

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

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

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

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

21.09.2018г. и краен до 17:00 часа на 16.11.2018г.  оценката е приключила на 28.12.2018г. Всички 

документи от процеса на оценка са генерирани в ИСУН през 2019г. и процедурата е въведена в 

статус приключена. МИГ е уведомила УО и ДФЗ за приключване на оценката. МИГ е получила 

Уведомително писмо от ДФЗ във връзка с процеса на оценка на проектните предложения, на 

което е отговорено и са изпратени необходимите допълнителни документи и пояснения.  
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Процедурата е одобрена със Заповед за одобрение №03-РД/5043 от17.12.2019г. от ДФЗ. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ. 

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

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

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

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

Лични досиета на служителите; Входяща и Изходяща кореспонденция; Организационни 

документи; Финансови документи. 

 

Документи свързани с изпълнението на СВОМР:  

- Процедури за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР; 

- Заявки, отчети и доклади; 

- Документи свързани с изпълнението на дейностите по СВОМР. 

 

МИГ Сандански поддържа следните електронни регистри: 

-  Входяща и Изходяща кореспонденция; 

-  Регистър на договорите и заповедите; 

-  Регистър на протоколите и решения на УС и ОС; 

-  Счетоводна програма; 

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

сдружението; 

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

интернет страницата на сдружението. 

Сдружението поддържа: 

-  Регистър на заседанията на ОС; 

-  Регистър на заседанията на УС; 

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

-  Регистър на проведените консултации. 

 

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

поддържане на електронната страница на МИГ. 
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Във връзка с дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

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

общностите местно развитие:  

3.1 Поддръжка на интернет страница на сдружението 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 10 от 04.01.2019 г. и 

Анекс № 1 към договора от 12.02.2019 г. с „Айтиби“ ЕООД с предмет „Поддръжка на електронна 

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

Сандански“. За периода на доклада, изпълнителят ежемесечно осъществяваше дейности по 

актуализирането на информация на сайта на сдружението и добавянето на нова такава. 

 

3.2 Публикации в печатни медии. 

За периода на доклада се публикуваха 9 броя покани и информация за събития в местен 

ежедневник: 

-  Публикация във вестник Струма, брой 18 от 23.01.2019 г.  

- Публикация във вестник Струма, брой 43 от 20.02.2019 г.  

- Публикация във вестник Струма, брой 45 от 22.02.2019 г.   

- Публикация във вестник Струма, брой 69 от 23-24.03.2019 г.  

- Публикация във вестник Струма, брой 71 от 26.03.2019 г.  

- Публикация във вестник Струма, брой 133 от 14.06.2019 г.   

- Публикация във вестник Струма, брой 290 от 17.12.2019 г.  

- Публикация във вестник Струма, брой 292 от 19.12.2019 г.   

- Публикация във вестник Струма, брой 294 от 21-26.12.2019 г.  

 

3.3 Радио излъчване. 

Реализирани бяха 6 радио излъчвания за популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Сандански: 

-  1 бр. радио излъчване на 21.02.2019 г.  в радио „Вега+“; 

- 1 бр. радио излъчване на 28.02.2019 г.  в радио „Вега+“; 

- 1 бр. радио излъчване на 23.03.2019 г.  в радио „Вега+“; 

- 1 бр. радио излъчване на 15.06.2019 г.  в радио „ГЕЯ Сандански“; 

- 1 бр. радио излъчване на 17.12.2019 г.  в радио „ГЕЯ Сандански; 

- 1 бр. радио излъчване на 19.12.2019 г.  в радио „ГЕЯ Сандански. 

 

http://www.mig-sandanski.eu/
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3.4 Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали и 

други, свързани с популяризиране на дейността на МИГ. 

За осъществяването на тези дейности се сключи договор № 9/ 29.11.2019 г. с “Бомивес 64” 

ЕООД с предмет „Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури и изработване на рекламни 

материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански“. Изработените и отпечатани 

материали, МИГ Сандански прие без забележки и отговарящи на предварително зададените 

технически характеристики и визуализация, както следва: 

1. Брошура с отчет за дейността през годината – 150 бр.  : 

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. 

2. Двуезична брошура /български, английски/ за прилагане на подмярка 19.2 – 200 бр.: 

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. 

3. Пътна чанта – 150 бр.:  

Материал: полиестер; Размери: Д/В/Ш 40-60/30-42/21 см. 

4. Трисекционен работен календар – 150 бр.:  

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. 

5. Настолни календари – 150 бр.:  

Размер на календар: 23х8,5 см; 13 листа; многоцветен, с иглена перфорация 

6. Тефтери луксозни – 150 бр.:  

Формат А5; корица с мека вложка от термо кожа; концеово шити, с текстилна лента за 

отбелязване.  Цветна карта на България, Азбучник;  

7. Химикал – 150 бр.:  

Алуминиев корпус, пълнител, персонализиране чрез гравиране, писане – син цвят. 

8. Флаш памет USB – 150 бр.:  

USB - 16 GB, материал пластмаса/метал 

9. Платнена торба – 150 бр.:  

Размер см: 40+10х50 /шир.+ дъно х вис/; текстил 
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10. Брандирани чаши – 150 бр.:  

Материал: керамика, вместимост: 0,33 л., цвят бял. 

11. Хартиена торба – 150 бр.: 

 размер в см: 35+12x50 (шир.+дъно х вис.); тип дръжки: шнур. 

12. Рекламна тениска – 150 бр.:  

материал: памук; различни размери, многоцветни; мъжки и дамски. 

13. Брандирани топки за футбол – 150 бр.:  

Размер: 5/6; двуслойна; кожа, цвят бял. 

14. Външна мобилна батерия – 150 бр.:  

Материал: метал; с включен кабел за зареждане; капацитет: 2500 mAh - 6000 mAh 

15. Рекламни чадъри – 150 бр.: 

 несгъваеми, голям размер, брандирани с лога и надписи. 

 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ. 

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

предложения, тъй като има само един сключен договор с Община Сандански и все още не е 

започнало изпълнеито на основните дейности. Създаден е код за достъп на експерт от МИГ до 

проекта в ИСУН, който следи изпълнението на самите дейности и сроковете. 

5.  Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

НЕПРИЛОЖИМО! 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

- Проведено е Проучване и е изготвен анализ на тема: 1. "Иновационен потенциал на микро 

предприятията от територията на МИГ Сандански". 

Извършеният анализ позволява да се направят обобщения относно иновационната дейност на 

територията, утвърждаващи необходимостта от стимулиране на: 

 даването и получаването на информация, знания и умения за същността, 

разработването, внедряването и управлението на иновации; 

 осигуряването и гарантирането на финансови ресурси и капацитет за самостоятелно 

разработване на концепции, модели или продукти на иновационната дейност; 

 трансферирането на добри иновативни практики в различните сфери; 
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 натрупването на опит за предоставяне на специализирани иновативни местни продукти 

и услуги; 

 специализирано обучение и консултантска подкрепа в сферата на иновациите. 

 

Накратко формулирани някои изводи за иновативното състояние на територията биха могли да 

бъдат следните: 

 недооценяване на иновациите като ключов фактор за растеж и конкурентоспособност; 

 

предприети практически действия в тази посока. 

Потребностите от интервенция в рамките на местната общност по отношение на иновациите се 

свързват с повишаване на иновативния капацитет на бизнеса и земеделските производители. 

Терминът „иновация“ все по-често се споменава, когато се заговори за селско стопанство, защото 

основното предизвикателство за близкото бъдеще е не само да се произвежда повече 

селскостопанска продукция и храни, но също така това да става по един устойчив и 

природосъобразен начин. Съществува потенциал за развитие на местната територия в посока на 

интегриране на първичното производство с преработката и туризма, като иновативен 

маркетингов подход. 

Слаби страни на територията по отношение на иновационната дейност, но такива каквито могат 

да се контролират в известна степен, се явяват: 

 недостига на работна сила с висока степен на квалификация, генератор на нови идеи и 

иновативни технологични решения; 

 ниска иновационна ангажираност и култура на предприемачите в района; 

 ограничен финансов ресурс и оттук невъзможност за инвестиране в иновативно развитие. 

Заплахите са външен фактор, който определя състоянието на средата, в която се развива 

иновационната дейност на територията. Заплахите на територията на МИГ Сандански се свързват 

преди всичко с липсата на финансови стимули за генериране на ръст в предприемачеството, 

насочено към иновативни дейности и производства. 

Анализът показва, че Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията е 

използвана като иновативен целеви инструмент за овластяване на местните общности, 

включително групи в неравностойно положение, за подобряване капацитета на местните 

заинтересовани страни за предизвикване и стимулиране на иновации на местно равнище. 

Дефинирани са стратегическа цел, приоритети, специфични цели и мерки допринасящи за 

засилване на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги 

чрез финансиране по мерки от Стратегията за водено от общностите месно развитие. 
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В резултат на анализа става ясно че територият на МИГ Сандански има голям потенциал за 

развитие на туризма. Ето защо е от изключителна важност състоянието на туристическата 

инфраструктура. През последните години множество фирми инвестираха в хотели, ресторанти, 

атракции и инфраструктура. Територията има значителни възможности и потенциал за 

възходящо и устойчиво развитие на база човешките, материалните, природните и културните 

ресурси. Постигнатата степен на инфраструктурно, социално и икономическо развитие  трябва да 

се съхрани, модернизира, доразвие и надгради. Необходимо е да се съблюдава балансът между 

социалната и икономическата сфера по отношение на инвестиции и подкрепа. Икономическите 

дейности трябва да се разнообразят. Подкрепата за бизнеса в областта на ефективното 

управление на ресурсите би довела  до запазване и разкриване на нови работни места и по-високи 

доходи. Атрактивността на общината трябва да бъде интерпретирана като съвкупност от 

разнообразните природни дадености, но и на нематериално и материално недвижимо и движимо 

културно наследство, като ресурс, който може да привлече посетители в общината и да обогати 

цялостния туристически продукт. 

 

- Определени са критерии за оценка на проектите, свързани с превес на проектите, които 

включват: производства, услуги и/или дейност, свързани с иновативни за територията местни 

занаяти, традиции и/или продукти; инвестиции за производство и/или преработка на биологични 

суровини и продукти или в преход към биологично производство и/или преработка на суровини 

и продукти по проведени процедури от МИГ Сандански (мерки 4.1 и 4.2 и мярка 6.4). Одобрени 

са проектни предложения с въвеждане на иновации в предприятията. 

 

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

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

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

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

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

На 22.07.2019г. с входящ № 19 има постъпило заявление от  Иван Николаев Попов – 

технически асистент в МИГ Сандански за прекратяване на трудовия договор. Същият е прекратен 

със заповед № 64 от 25.07.2019 г. на основание чл. 327,ал. 1,т. 9 от Кодекса на труда считано от 

26.07.2019 г.  

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо). 
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За периода на доклада /01.01.2019 г. – 31.12.2019 г./ има настъпили промени в състава на 

Общото събрание.  

През месец май с протокол № 125/09.05.2019 г. от заседание на членовете на колективния 

Управителен орган на Сдружението бе взето Решение № 268/09.05.2019 г., с което да бъде 

прекратено членството на Сдружение „Майчин център “Добра майка-добри деца“ и да се приеме 

нов член на ОС - г-ж-жа Наташа Петрова Илиева от нестопански сектор, с които колективният 

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

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

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

територията на община Сандански.  

Промяната е одобрена с доклад № 93-3383 от 21.05.2019 г. от зам.-министъра на 

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

 

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

За периода на доклада /01.01.2019 г. – 31.12.2019 г./ има настъпили промени в състава на 

Управителния съвет.  

Проемните са във връзка с постъпили заявления за  освобождаване като членове на 

Управителния съвет, съгласно чл. 27, ал.1 т. 3 от Устава на Сдружението, от Аспарух Костадинов 

Коляшев и „Шестака“ ООД, представлявано от г-н Митко Илчев Манолев.  

В тази връзка, на заседание на членовете на колективния върховен орган на Сдружението, 

с Протокол № 30/ 17.10.2019 г. бе взето Решение № 160/ 17.10.2019 г.,  с което се приема : 

- Изменение и допълнение в Устава на СНЦ “Местна инициативна група Сандански-МИГ 

Сандански“ в чл. 34, ал.1 броя на членовете на Управителния съвет  от 7  да се промени на  

5 . 

- Прекратява се членството в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ“ на г-н Аспарух Коляшев и „Шестака“ ООД, представлявано от г-н 

Митко Манолев. Същите да останат като редовни членове в Общосто събрание на 

сдружението. 

Промяната е одобрена с доклад № 93- 7379 от 05.11.2019 г. на Зам.-министъра на 

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

 

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

8.  други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо). 
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9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо). 

През 2019г. е сключено Допълнително Споразумение за промяна на СВОМР от дата 

02.07.2019г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-148/21.10.2016г., на основание 

чл. 10, ал. 2 от Споразумението, във връзка с чл. 39, т. 5 от Наредба №22 от 2015г. Промяната 

гласи следното: „В раздел 5 „Описание на мерките“ от одобрената стратегия за ВОМР, в част 

„Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно, ПРСР (ЕЗФРСР)“, в мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, в подраздел „Размер на финансовта помощ/ 

в % за различни видове бенефициенти“ се създава изречение второ: „Интезитетът на подпомагане 

по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от 

общите допустими разходи“. Промяната е инициаирана от УО на ПРСР. 

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

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

приложимо). 

Извършена е проверка на място преди плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР“ по заявка за плащане УИН 01194000008311. 

Проверката бе извършена в периода 28-29.11.2019г. от експерти Александър Равнички и 

Венцислав Хросинков от Регионален инспекторат Благоевград, ДФ „Земеделие“. Проверени бяха 

всички документи, фактури и платежни документи по извършени дейности и разходи за периода 

01.07.2019г.-30.09.2019г. Докладът от проверка на място е подписан без забележки от 

проверяващите експерти. 

11. Индикатори 

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

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

  

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА 

СВОМР 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

за периода 

от 

Източник на 

информация 
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началото 

на 

прилагане 

на СВОМР 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

СВОМР 

Бр. Мин. 19 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

Бр. Мин. 16 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Общ обем на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лв. 3 730 000 95 103.03 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой консултации, 

предоставени на 

потенциални 

бенефициенти 

Бр. 200 531 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой подпомогнати 

микропредприятия Бр. Мин. 8 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой проекти с 

инвестиция в туризъм и 

туристическа 

инфраструктура 

Бр. Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Проекти свързани с 

подобряване/изграждане 

на сгради 

Бр. Мин. 6 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Проекти, свързани с 

опазване на природно-

културното наследство 

Бр. Мин. 2 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

предоставяне на услуги Бр. Мин. 4 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Организирани обучения 

Бр. Мин. 10 11 

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 Бр. Мин. 4 0 Проучване 
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базисни/публични 

инфраструктурни 

единици (пътища, 

спортни съоръжения, 

градинки, паркове и др.) 

Отчети 

бенефициенти 

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 

242 

Доклади от 

обучителите 

Списъци на 

участниците 

Връчени 

сертификати 

Жени, завършили 

успешно обучение 

 

Бр. 

Мин. 15 

121 

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 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ 

труда  

НСИ 

Допълнителен брой 

туристи в резултат от 

интервенциите по 

СВОМР 
Бр. 12 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по 

труда  

НСИ 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към периода 

на доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

 

Брой 
Мин. 2 

 
0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

 

Брой 
Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лева 500 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой, 

подпомогнати 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

 

Брой 

1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой 

стопанства, 

въвели нов 

продукт или 

технология 

 

Брой 

2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Създадени 

нови 

насаждения 

Дка 10 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лева 500 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Модернизирани 

предприятия и/или 

създадени мобилни 

такива 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой предприятия 

закупили техника 

и/или оборудване 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой предприятия, 

произвеждащи 

биологични продукти 

и/или въвели мерки за 

опазване на околната 

среда и/или 

увеличили 

Брой 1 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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производството и 

използвали енергия от 

възобновяеми 

енергийни източници 

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

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 

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 
Брой 3 0 

Мониторинг  

База данни и 



29 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

микропреприятията 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 

стратегията 

Постигна

то за 

периода 

от 

началото 

на 

прилаган

е на 

СВОМР 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 4 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 2 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 800 000 91 853.03 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти, 

свързани с 

подобряване на 

базисна и/или 

публична 

инфраструктура 

Брой 2 0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти, 

включващи дейности 

за опазване на 

Брой 1 1 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 
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природното и 

културно наследство 

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 

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой Мин. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на Лева 380 000 0 Мониторинг  
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инвестициите База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Изградени или 

ремонтирани съоръжения 

за туристически атракции, 

свързани с местното 

природно и културно-

историческо наследство 

Бр. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Изграждане или 

ремонтиране на 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой посетители на 

подкрепените 

атракции/занаяти/изкуство 

Брой 5 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Удовлетвореност на 

посетителите от 

атракциите и/или 

информационните услуги 

% 80 0 

Проучване 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Изградени или 

ремонтирани 

туристически 

информационни центрове 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 10 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 40 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат Залесена земеделска Дка 10 0 Мониторинг  
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 земя и/или 

неземеделска земя 

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

техните сдружения 

% 50 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.3 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 70 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Закупуване на 

комуникационно 

оборудване и 

средства за 

наблюдение на 

горски пожари, 

вредители и болести 

брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой подпомогнати 

публични 

собственици на 

горски територии 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Площ с успешно 

управление на 

земята и опазване 

компонентите на 

околната среда 

дка 20 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано 

от опазването на 

околната среда 

Брой 2 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 40 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Изградена 

дребномащабна 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Площ с успешно 

управление на земята 

и опазване 

компонентите на 

околната среда 

Кв. м 1000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Възстановени и 

поддържани 

полезащитни пояси 

Брой 1 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздейств

ие 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

брой 5 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

 

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

В периода 18-19 юли 2019 година се проведе работна среща за обмяна на опит и добри 

практики между представители на МИГ Сандански и СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“. Срещата се проведе на територията на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. Проведената работна среща имаше за цел споделяне изпълнението и прилагането 

на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на двете МИГ. Двете местни 

инициативни групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, 
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идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в 

стратегиите мерки. Обмяна на опит, добри и лоши практики при провеждане на процедурите. 

На втория ден от работната се обсъдиха Комисиите за подбор на проектни предложения – 

избор на оценители, назначаване, процес на оценка. Обсъждане на възникнали казуси по време 

на оценителен процес. Обсъждане на постъпили писма по процедури от ДФЗ. Провеждане на 

тръжни процедури по реда на ЗОП и ПМС 160. Промени в ЗОП. Специфика при работата с 

уязвими и малцинствени групи – прилагани методи и нови идеи за привличането им в процеса на 

общностно развитие и интеграция. 

 

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

- Опис на входяща кореспонденция за 2019 г: 

Входяща кореспонденция 2019 г. 
Вх. 

№ 
Дата Описание  Подател 

02 
18.01. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 14.01.2019 г. – Одобрение на нови служители в 

екипа на сдружение "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

03 
23.01. 

2019 г. 

Писмо с изх. №01-6300/49 от 17.01.2019 г. - Решение за изплащане на финансова 

помощ по заявка  №01/19/4/0/00008/3/07 
ДФЗ 

04 
11.02. 

2019 г. 

Заповед за частично одобрение на предложените дейности и разходи за 2019 г. по 

подмярка 19.4 " Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

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

развитие от ПРСР 2014-2020 г. на сдружение "Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански" 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

06 
21.02. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 19.02.2019 г. - Одобрение на годишен доклад за 

изпълнение на дейбноисти през 2018 г. по подмярка 19.4 " Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

07 
13.03. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 19-19-2-01-2 от 07.03.2019 г. - Одобрение на годишен доклад за 

отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР през 2018 г. по подмярка 

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

2020 г. 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

08 
29.03. 

2019 г. 

Заповед за изменение на на одобрен годишен бюджет по подмярка 19.4 " Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

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

2020 г. на сдружение "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

09 31.05. Писмо за Одобрение на проемни в състава на КВО на сдружението Заместник - 
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2019 г. министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

11 
31.05. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/530 за предоставяне на разяснениея и/или информация 

по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби 

инфраструктура“ 

ДФЗ 

13 
13.06. 

2019 г. 

Писмо с изх. №01-6300/586 от 11.06.2019 г. - Решение за изплащане на 

финансова помощ по заявка  №01/19/4/0/00008/3/08 
ДФЗ 

14 
13.06. 

2019 г. 

Писмо с изх. №01-6300/587 от 11.06.2019 г. - Решение за изплащане на 

финансова помощ по заявка  №01/19/4/0/00008/1/03 
ДФЗ 

15 
19.06. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-080/1970 от 13.06.2019г.  за връщане на оригинал на Запис на 

Заповед 
ДФЗ 

17 
09.07. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 02-6300/116 от 05.07.2019 г. – Възражение по протокол на КППП 

по процедура BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по 

мащаби инфраструктура“ от СД „Плувен клуб Сандански“ 

ДФЗ 

20 
06.08. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/772 от 01.08.2019 г. – За погасяване на задължения на 

Кирил Котев за сключване на договор по проведена процедура BG06RDNP001-

19.082 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“ 

ДФЗ 

21 
09.08. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/783 за предоставяне на разяснениея и/или информация 

по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.102 по подмярка 4.1. 

ДФЗ 

25 
27.09. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/965 за предоставяне на разяснениея и/или информация 

по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2. 

ДФЗ 

26 
27.09. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/966 за одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  

малка по мащаби инфраструктура“ 

ДФЗ 

30 
07.10. 

2019 г. 

Писмо изх. № 19-19-2-01-2 от 03.10.2019 г. за допълнителна информация по 

Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020г. по подмярка 

19.4 " Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 " Водено от общностите местно развитие от ПРСР 

2014-2020 г. на сдружение "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

33 
17.10. 

2019 г. 

Писмо с изх. № 01-6300/1050 за одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.102 по подмярка 4.1  
ДФЗ 

34 
21.10. 

2019 г. 

Писмо с изх. №01-6300/1085 от 16.10.2019 г. - Решение за изплащане на 

финансова помощ по заявка  №01/19/4/0/00008/3/09 
ДФЗ 

35 
14.11. 

2019 г. 
Писмо за Одобрение на промяна в състава на КУО на сдружението 

Заместник - 

министър на 

Земеделието, 

храните и 

горите и 

Ръководител на 

УО 

37 
09.12.2

019г. 

Копие от доклад от извършена проверка на място по подмярка 19.4 " Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" – преди плащане. 

ДФЗ – 

Начланик 

отдел РТИ - 

Благоевград 

- Опис на изходяща кореспонденция за 2019 г: 
Изходяща кореспонденция 2019 г. 
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Изх 

№ 
Дата Описание  Получател 

01 
03.01. 

2019 г. 

Писмо за приключване на оценителна сесия № BG06RDNP001-19.046-S1 по 

процедура за подбор на проектни предложения по посмярка 4.2 

Ръководител на 

УО на ПРСР / 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

03 
09.01. 

2019 г. 

Създаване на оценителна комисия по Процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2 от Стратегия за водено 

от общностите местно развитие на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански" 

Ръководител на 

УО на ПРСР 

04 
17.01. 

2019 г. 

Проект на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.147по подмярка 6.4  от Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ " Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"   

Ръководител на 

УО на ПРСР 

05 
23.01. 

2019 г. 

Създаване на оценителна комисия по Процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.102 по подмярка 4.1 от Стратегия за водено 

от общностите местно развитие на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански" 

Ръководител на 

УО на ПРСР 

06 
30.01. 

2019 г. 

Предоставяне на годишен доклад за 2018 г. за отчитане изпълнението на 

стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 

група Сандански - МИГ Сандански" 

Директор 

дирекция 

"РСР" МЗХГ 

07 
30.01. 

2019 г. 

Предоставяне на годишен доклад за 2018 г. по подмярка 19.4 на Сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Директор 

дирекция 

"РСР" МЗХГ 

11 
13.02. 

2019 г. 
Застрахователни полици за активи, закупени по подмярка 19.1 и подмярка 19.4. 

Изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

17 
15.02. 

2019 г. 

Писмо за приключване на оценителна сесия № BG06RDNP001-19.082-S1 по 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 

Ръководител на 

УО на ПРСР/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

18 
15.02. 

2019 г. 

Изменение и допълнение на бюджет за 2019г. по подмярка 19.4 " Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия ВОМР"  

Директор 

дирекция 

"РСР" МЗХГ 

19 
20.02. 

2019 г. 

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

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

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

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

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

на Стратегия за Водено от общностите местна развитие на Сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководител на 

УО на ПРСР/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

27 
07.03. 

2019 г. 

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

общесвтени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2019г. на МИГ 

Сандански 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

28 
07.03. 

2019 г. 

Заявление за профил за достъп до ИСУН 2020 в изпълнение на Административен 

договор РД50-15/20.02.2019г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на МИГ“ 

Директор 

дирекция 

"РСР" МЗХГ 

30 
21.08. 

2019 г. 

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

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.147 по подмярка 6.4 " 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ, 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

32 10.04. Представяне на информация за планирани, в процес на провеждане и проведени Изпълнителен 
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2019 г. общесвтени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2019г. на МИГ 

Сандански 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

36 
18.04. 

2019 г. 

Създаване на оценителна комисия по Процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.147 по подмярка 6.4 " Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

37 
25.04. 

2019 г. 
Заявка за междинно плащане № 01/19/4/0/00008/3/08 от 29.01.2019г. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

38 
09.05. 

2019 г. 
Заявление за промяна на КВО на МИГ Сандански 

Министър на  

МЗХГ / 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

39 
09.05. 

2019 г. 
Подновена Застрахователна полица за активи, закупени по подмярка 19.1 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

42 
31.05. 

2019 г. 

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

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

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

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

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

на Стратегия за Водено от общностите местна развитие на Сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

47 
05.06. 

2019 г. 

Писмо за приключване на оценителна сесия № BG06RDNP001-19.147-S1 по 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

48 
12.06. 

2019 г. 

Предствяне на разяснения и/или информация по процедура № BG06RDNP001-

19.082-S1 по подмярка 7.2 във връзка с получено Уведомително писмо (40) 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

49 
19.06. 

2019 г. 

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

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

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

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

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

на Стратегия за Водено от общностите местна развитие на Сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

50 
25.06. 

2019 г. 

Предствяне на разяснения и/или информация по процедура № BG06RDNP001-

19.082-S1 по подмярка 7.2 във връзка с получено Уведомително писмо (40) 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 
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"Земеделие" 

51 
15.07. 

2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

52 
15.07. 

2019 г. 

Предствяне на разяснения и/или информация по процедура № BG06RDNP001-

19.082-S1 по подмярка 7.2 във връзка с получено Уведомително писмо (40) 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

53 
15.07. 

2019 г. 

Предоставяне на информация за Индикативен график за приемите по 

съответните мерки от СВОМР за 2019 г. и 2020 г. на Сдружение с нестопанска 

цел "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

УО на ПРСР, 

Дирекция 

"РСР" 

55 
12.08. 

2019 г. 

Предствяне на документи по процедура № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 

7.2 във връзка с получено Уведомително писмо  

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие"  

60 
22.08. 

2019 г. 

Предствяне на разяснения и/или информация по процедура № BG06RDNP001-

19.102-S1 по подмярка 4.1 във връзка с получено Уведомително писмо (51) 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

61 
27.09. 

2019 г. 

Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2020г. по 

подмярка 19.4 на МИГ Сандански 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 

г.,МЗХГ 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

65 
30.09. 

2019 г.  

Писмо по процедура № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2 включващо: 

- Подписан тристранен Административен договор № BG06RDNP001-

19.082-0007-С01/2019г.; 

- Заялвение за профил за достъп до ИСУН 2020; 

- Заповед на кмета на община Сандански. 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

68 
09.10. 

2019 г. 

Предствяне на разяснения и/или информация по процедура № BG06RDNP001-

19.046-S1 по подмярка 4.2 във връзка с получено Уведомително писмо (58) 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

69 
15.10. 

2019 г. 

Предоставяне на допълнителна информация за одобрение на планираните 

дейности и разходи за 2020г. по подмярка 19.4 на МИГ Сандански 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 

г.,МЗХГ 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони" 

70 
21.10. 

2019 г. 
Заявление за промяна на КУО на МИГ Сандански 

Министъра на 

МЗХГ, 

Дирекция 

"Развитие на 

селските 

райони"/ 

Изпълнителен 
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Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

73 
20.11.2

019г. 

Предствяне на разяснения и/или информация по процедура № BG06RDNP001-

19.046-S1 по подмярка 4.2 във връзка с получено Уведомително писмо (58) 

Изпълнителния 

директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

74 
21.11. 

2019 г. 
Подновена Застрахователна полица за активи, закупени по подмярка 19.4 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

75 
26.11. 

2019г. 

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

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

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

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

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

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

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

от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Ръководителя 

на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

МЗХГ/ 

Изпълнителен 

Директор на 

Държавен 

Фонд 

"Земеделие" 

 

 

14. Опис на приложения 

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

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

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР“ ; 

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

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР“; 

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

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

финансиране в лева“; 

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

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

лева“; 

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

за финансиране в лева“; 

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

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

ЕЗФРСР“; 

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

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

сключване на споразумение за финансиране в лева“; 

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

 

Дата: 31.01.2020 г. 

 

……………………………П* 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

Атанас Славчев Стоянова – Председател на УС на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ 
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Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Постигнато за 

периода на 

годишния доклад 

(за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в 

резултат от подпомагане на 

проектите, финансирани от: 

         

ЕЗФРСР  Мин. 20 9 6 11,5 7 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

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

да бъде отчетено; 

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

Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на 

проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
0 

 
   

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ. 

10 000 168 477 168 497 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение 

на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

               

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

Мин. 2 6 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

Мин. 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Мин. 6 12 12 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

Мин. 4 9 9 6 6 6 6 1 1 1 1 25% 0 0 0 
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инфраструктура“ 

Подмярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

Мин. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

Мин. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

Мин. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

Мин. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: Мин. 19 27 29 12 13 13 13 1 1 1 1 5,26% 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

          

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

1 590 026,18 935 635,71 58,84% 457 437,30 274 462,38 457 437,30 274 462,38 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 273,40 124 636,70 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

2 752 358,03 2 028 146,94 73,69% 1 293 133,73 969 850,29 1 293 133,73 969 850,29 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

921 394,51 867 356,98 94,14% 855 782,51 801 744,98 855 782,51 801 744,98 91 853,03 91 853,03 0,00 
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инфраструктура“ 

Подмярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

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

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и създаване 

на горски масиви“ 

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

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

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

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната стойност 

на горските 

екосистеми“ 

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

Общо: 5 263 778,72 3 831 139,63 72,78% 2 606 353,54 2 046 057,65 2 855 626,94 2 170 694,35 91 853,03 91 853,03 0,00 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

             

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

293374,50 1 590 026,18 935 635,71 457 437,30 274 462,38 457 437,30 274 462,38 0,00 0,00 0,00 293374,50 0,00 0,00 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

293374,50 637 408,07 318 704,03 249 273,40 124 636,70 249 273,40 124 636,70 0,00 0,00 0,00 293374,50 0,00 0,00 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

977915,00 2 752 358,03 2 028 146,94 1 293 133,73 969 850,29 1 293 133,73 969 850,29 0,00 0,00 0,00 977915,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

801890,30 921 394,51 867 356,98 855 782,51 801 744,98 855 782,51 801 744,98 91 853,03 91 853,03 91 853,03 710 037,27 11,45% 0,00 

Подмярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

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

инфраструктура“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

 

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

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

 

 

 

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

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

 

 

48895,75 

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

48895,75 
0,00 0,00 

Общо: 2 933 745,00 5 901186,79 4149 843,66 2 855 626,94 2 170 694,35 2 855 626,94 2 170 694,35 91 853,03 91 853,03 91 853,03 2841891,97 3,13% 0,00 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1 

„Подобряване на 

ефективността 

на 

производството 

и реализирането 

на продукцията 

на малките  и 

средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на 

иновации и 

разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности.“ 

Мин. 10 18 20 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2 

“Постигане на 

балансирано 

развитие на 

територията чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура 

и интегрирането 

Мин. 6 9 9 6 6 6 6 1 1 1 1 16,67% 0 0 0 
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на малките 

населени места и 

селските 

стопанства в 

туристическия 

продукт.” 

Приоритет 3 

„Опазване и 

разширяване на 

горските масиви 

и на 

компонентите на 

околната среда.“ 

Мин. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: Мин. 19 27 29 12 13 13 13 1 1 1 1 5,26% 0 0 0 

 

 

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

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1 

„Подобряване на 

ефективността на 

производството и 

реализирането на 

продукцията на малките  

и средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на иновации и 

разнообразяване към 

неземеделски дейности.“ 

4 342 384,21 2 963 782,65 68,25% 1 750 571,03 1 244 312,67 1 999 844,43 1 368 949,37 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 2 “Постигане 

на балансирано развитие 
921 394,51 867 356,98 94,14% 855 782,51 801 744,98 855 782,51 801 744,98 91 853,03 91 853,03 0,00 
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на територията чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура и 

интегрирането на 

малките населени места и 

селските стопанства в 

туристическия продукт.” 

Приоритет 3 „Опазване и 

разширяване на горските 

масиви и на 

компонентите на 

околната среда.“ 

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

Общо: 5 263 778,72 3 831 139,63 72,78% 2 606 353,54 2 046 057,65 2 855 626.94 2 170 694,35 91 853,03 91 853,03 0,00 

 

 

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

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена  

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1 

„Подобряване 

на 

ефективността 

на 

производството 

и реализирането 

на продукцията 

на малките  и 

средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на 

иновации и 

1 564 664,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 979 792,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 282 486,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 999 844,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 368 949,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 999 844,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 368 949,37 

0,00 0,00 0,00 
1 564 

664,00 
0,00 0,00 
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разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности.“ 

Приоритет 2 

“Постигане на 

балансирано 

развитие на 

територията 

чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура 

и интегрирането 

на малките 

населени места 

и селските 

стопанства в 

туристическия 

продукт.” 

1 193 056,30 921 394,51 867 356,98 855 782,51 801 744,98 855 782,51 801 744,98 91 853,03 91 853,03 91 853,03 
1 101 203,2

7 
7,70% 0,00 

Приоритет 3 

„Опазване и 

разширяване на 

горските масиви 

и на 

компонентите на 

околната среда.“ 

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

Общо: 2 933 745,00 5 901 186,79 4 149 843,66 2 855 626,94 2 170 694,35 2 855 626,94 2 170 694,35 91 853,03 91 853,03 91 853,03 2 841891,97 3,13% 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2. Таблицата се попълва за годината на доклада       

 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в 

най-голяма степен допринасят 

проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

2 0 0 274 462,38 0 0 



54 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

показатели; 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони и 

насърчаване на 

новаторските технологии в 

селското стопанство и 

устойчивото управление на 

горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство; 

2 0 0 274 462,38 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително преработката 

и предлагането на пазара на 

селскостопански 

продукти,на хуманното 

отношение към животните 

и управлението на риска в 

селското стопанство с 

акцент върху следните 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност 

към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

2 0 0 274 462,38 0 0 
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области: междубраншови организации; 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 

„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

2 0 0 274 462,38 0 0 
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селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора 

на селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването 

на бедността и 

икономическото развитие в 

селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и разкриването на 

работни места; 

6 0 0 1 244 312,67 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
12 1 0 2 046 057,65 91 853,03 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  6 1 0 801 744,95 91 853,03 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
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Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер 

за 

проекти

, 

одобрен

и от 

ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер 

за 

проекти

, 

изплате

ни от 

ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, 

където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели  

Проекти за 

сътрудничество по 

мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и 

др. подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 

За мерки 3.1, 

4.1, 5, 6, 8.1 до 

8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 



58 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 

стратегията за 

ВОМР 

всички региони; насърчаване на 

новаторски селскостопански 

технологии и устойчивото 

управление на горите 

особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

всички региони; насърчаване на 

новаторски селскостопански 

технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански 

продукти, хуманното отношение 

към животните и управлението 

на риска в селското стопанство 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност 

към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански 

продукти, хуманното отношение 

към животните и управлението 

на риска в селското стопанство 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 
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За мерки 4, 8.1 

до 8.5, 15.1 и 

др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 

„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските 

райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4A Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 

„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (За 

земеделие и развитие на селските 

райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4B Подобряване управлението на 

водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 
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P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

Обща подпомогната 

площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 

6.4, 7.2 до 7.8, 

8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 

до 8.5, 15.1 и 

др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха) 0 0 
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ВОМР икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

За мярка 4 и др. 

подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици 

(ЖЕ) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 

до 8.5, 15.1 и 

др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора 

на селското и горското стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ Мин. 9 9 9 6 6 6 6 1 1 1 1 11,11% 0 0 0 

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
 7 7 5 5 5 5 1 1 1 1     

НПО  1 1             

други  1 1 1 1 1 1         

ЧАСТНИ Мин.10 18 20 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
 3 4 1 2 1 2         

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 15 16 5 5 5 5         

Физическо лице ЗП  3 3 1 1 1 1         

ЕТ  3 3 0 0           

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

 9 10 4 4 4 4         

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: Мин. 19 27 29 12 13 13 13 1 1 1 1 5,26% 0 0 0 

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

финансиране в лева 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1 369 081,00 921 394,51 867 356,98 855 782,51 801 744,98 855 782,51 801 744,98 91 853,03 91 853,03 91 853,03 1 277 227,97 6,71% 0,00 

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
 854 037,53 800 000,00 803 425,53 749 388,00 803 425,53 749 388,00 91 853,03 91 853,03 91 853,03    

НПО  15 000,00 15 000,00           

други  52 356,98 52 356,98 52 356,98 52 356,98 52 356,98 52 356,98       

ЧАСТНИ 1 564 664,00 4979792,28 3 282486,68 1 999 844,43 1 368949,37 1 999844,43 1 368949,37 0,00 0,00 0,00 1 564 664,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
 820871,70 449 215,68 316 171,70 164 775,68 316 171,70 164 775,68       

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 
4158 920,58 

 
2 833271,00 1 683672,73 1 204173,69 1 683672,73 1 204173,69       

Физическо лице ЗП  1 018 427,88 611 056,73 390 539,00 234 323,40 390 539,00 234 323,40       

ЕТ  473 874,43 355 405,82 0 0 0 0       

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

 2 666618,27 1 866 808,45 1 293 133,73 969 850,29 
1 293 133,7

3 
969 850,29       

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745,00 5 901186,79 4149 843,66 2 855626,94 2 170694,35 2 855626,94 2 170694,35 91 853,03 91 853,03 91 853,03 2 841 891,97 3,13% 0,00 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева  

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплате

на 

субсид

ия 

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

Мерки, 
финансирани 

от ПРСР 

2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

              

Подмярка 

4.1 

„Инвестици

и в 

земеделски 

стопанства“  

1. „ДОСА – 

ПЛОД“ ООД 

„Закупуване на 

земеделска 

техника за 
овощна градина“ 

167 800,00 83 900,00 50%   резерва       

2. Атанас 

Андонов 

Ковачев - ЗП 

„Закупуване на 

техника за 
задоволяване 

нуждите на 

стопанството от 
фураж“ 

 

327 294,08 196 376,45 60%   

 

 
 

резерва       

3. Валентин 

Янев 

Граматиков - 
ЗП 

„Закупуване на 
техника за 

обезпечаване на 

ферма със 
собствен фураж“ 

 

300 594,80 180 356,88 60%   

 
 

 

резерва 
      

4. ЗП Христо 

Димитров 
Манолев 

„Построяване на 

селскостопанска 
постройка за 

отглеждане на 

животни-овце“ 
 

390 539,00 234 323,40 60% 390 539,00 234 323,40 - - 390 539,00 234 323,40    

  5. 

„ЛУМПАРОВ

А КЪЩА“ 
ЕАД 

„Закупуване на 

земеделска 

техника“ 
 

336 900,00 200 540,00 59,53%   

Отхвърлен

о на етап 

АСД 
 

Резултатите от 

проверката на БИЗНЕС 
ПЛАНА, показват, че 

Критерии за оценка 

„Бизнес планът показва 
подобряване на 

дейността на стопанство 

или предприятието, 
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както и икономическата 
жизнеспособност на 

проекта“ не е изпълнен, 

което води до 
отхвърляне на 

проектното предложение 

6.  "Пасищно 
прасе" ЕООД 

„Модернизация 

на земеделско 
стопанство“ 

 

66 898,30 40 138,98 60% 66 898,30 40 138,98 - - 66 898,30 40 138,98    

Подмярка 

4.2 

„Инвестици

и в 

преработка/

маркетинг 

на 

селскостопа

нски 

продукти“ 

 

 

 
Дамяница АД 

 

Реконструкция, 
 модернизация 

 и подобряване  

на енергийната 
 ефективност на 

винарана 

„Дамяница“ 

       

 
 

 

249 273,40 

 
 

 

124 636,70    

Братя  

Георгиеви – 
Клуб за  

винопроизводс

тво ООД 

Пристройка и 

допълващо  

застрояване  
към винарна в  

УПИ XIV, кв.  

15 по плана на 
 с. Плоски,  

общ. Сандански и 

закупуване на 
оборудване 

   

  

      

 
 

 

 
 

 

Подмярка 

6.4. 

„Инвестици

и в 

подкрепа на 

неземеделск

и дейности“ 

1. "САН 

СМАЙЛ - 

групова 
практика  за 

извънболнична 

помощ по 
дентална 

медицина " 

ООД 

„Ново оборудване 

в „САН СМАЙЛ“ 
ООД в подкрепа 

на развитието на 

денталния 
туризъм в община 

Сандански „, 

290 572,00 217 929,00 75% 290 572,00 217 929,00 - - 290 572,00 217 929,00    

 

 

2. ЕТ „СТОЕВ 
- ГАРАНТ - 

ДИМИТЪР 

СТОЕВ“  

„Закупуване на 

технологично 

оборудване за 
производство на 

хартиени чаши в 

село Джигурово, 
общ. Сандански, 

област 

Благоевград“ 

85 078,33 63 808,75 75%   резерва       

3. ЕТ 

„СОЛУНОВИ-

92-ГИНКА 
СОЛУНОВА - 

„ИЗГРАЖДАНЕ 

И ОБОРУДВАНЕ 

НА 
АВТОМИВКА 

324 406,14 243 304,60 75%   резерва       
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СТОЯН 
СОЛУНОВ“  

НА 
САМООБСЛУЖ

ВАНЕ В ГР. 

САНДАНСКИ, 
ОБЩИНА 

САНДАНСКИ“ 

4.„КАМИНИН

ОКС“ ЕООД 

„Доставка и 

монтаж на три 
боя машини за 

изработка на 

димоотводи в 
производствено 

хале, находящо се 
в УПИ ІV в кв. 35 

по плана на с. 

Дамяница, общ. 

Сандански, обл. 

Благоевград“ 

374 926,86 281 195,14 75% 374 926,86 281 195,14 - - 374 926,86 281 195,14    

5. „ДИНКОВ 

09“ ЕООД 

„Инвестиции в 

подкрепа на 
ДИНКОВ 09 

ЕООД” 

350 437,50 262 828,13 75%   резерва       

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

6. "ИРИС 

ДЕНТ-Д-р 
ИРИНА 

КОЛАРОВА-

ПЕТКОВА - 
ИНДИВИДУА

ЛНА 

ПРАКТИКА 
ЗА 

ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛН
ИЧНА 

ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ - 
ЛЕКАР ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА" 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
„Разширяване на 

гамата 

предлагани 
дентални услуги 

чрез подобряване 

условията на 
работа и 

допълване на 

наличната 
техника и 

оборудване с нова 

такава 
позволяваща 

изпълнението на 

нови оперативни 

93 454,00 70 090,50 75%   

Отхвърлен

о на етап 
АСД 

1. Описаните общи и 

специфични цели на 

проектното предложение не 

съответстват с целите и 

приоритетите на СВОМР, както 

и със специфичните нужди на 

територията, те трябва да 

кореспондират с тези по 

процедурата описани в т. 6 на 

Условията за кандидатстване.  

2. ОСНОВНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ във формат 

формат „doc“ или „docx“ не е 

приложена. 

3. При попълване на Таблица за 

допустими инвестиции и 

дейности не са спазени 

инструкциите. Не е определена 

групата разход за всеки един от 

планираните за покупка 

материални активи, не е 

определен режим на държавни 

помощи. Не е приложена 

коригирана "Таблица за 

допустими инвестиции и 

дейности подписана с КЕП от 

кандидата във формат .xls или 

.xlsx" попълнена съгласно 

инструкциите" ; 

4. Не е предоставената 

справката за обобщените 

параметри на предприятието, 

което подава декларация по чл. 

4а, ал. 1 от ЗМСП; 

5. Приложеният Бизнес план 
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ЕООД дейности и 
услуги“ 

(приложение 9а) не е попълнен 

коректно. Табл. Б2 Заетост 

(Важно! Средносписъчният 

брой на персонала, който се 

попълва в колона Г, се вписва 

като задължение за изпълнение 

в административния договор за 

отпускане на БФП)" не е 

попълнена.  

В предоставеният Документ 9б 

- Бизнес план - таблици.xlsx 

данните не са попълнени 

коректно: 

- Соц. и иконом. анализ не е 

попълнена; 

- Т1 не са включени всички 

разходи по чл. 20, ал. 1 на 

Наредба № 22; 

- Таблица 3 Производствена и 

търговска програма липсва 

информация за цена към 

конкретния "Вид 

продукция/услуги"; 

- Не са попълнени коректно 

данните в таблица "Таблица 

4.4.1 Средногодишна 

натовареност (за всички 

дейности, които не попадат в 

Таблица 4.4.2 и са в обхвата на 

точка А5 от образеца на бизнес 

плана)", като не се разбира 

какви са данните за отделните 

предлагани услуги; 

- Разходите в T6 не са 

попълнени коректно( липсва 

общият им размер, и размер от 

12 лева за година е 

нереалистичен за дейността на 

проекта), а липсва обосновка; 

- Себестойност на единица 

продукция за услуги и 

продукти които ще се предлагат 

е на стойност многократно над 

попълнените данни за разходи в 

"Таблица 6 Разходи за 

суровини, материали и външни 

услуги (в лева)"; 

- Няма връзка между 

планираните в Таблица 6 

Разходи за суровини, материали 

и външни услуги (в лева), 

производствената програма, 

себестойността на единица 

продукция и Средногодишна 

натовареност; 

- Стойностите в Таблица 12 

Прогноза за Нетните парични 

потоци на проекта трябва да са 

в лева, и така попълнени не 

отговарят на данните от 

другите таблици и в проекта. 

Оценката на Бизнес плана 

показва, че „Реализацията на 

дейностите от бизнес плана, 

според предоставените данни в 

таблиците няма да доведе до 
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подобряване на дейността на 

предприятието, както и 

икономическата 

жизнеспособност на проекта. 

Показателите за оценка на 

ефективността на инвестицията 

и финансовите показатели не 

доказват подобряване на 

цялостната дейност на 

кандидата и икономическата 

жизнеспособност на проекта, 

като се използват данните 

предоставени в първоначално 

входираното проектно 

предложение, така и 

коригирани данни в резултата 

на изпратеното уведомително 

писмо“. 

6. Не е представена Справка за 

дълготрайни материални 

активи – приложение към 

счетоводния баланс за 

предходната финансова година 

и/или за последния отчетен 

период. 

7. Представената Инвентарна 

книга не е към датата на 

подаване на проектното 

предложение. 

8.  Не е представен Документът 

"Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието 

върху околната среда/решение 

по оценка на въздействие върху 

околната среда/решение за 

преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична 

оценка/становище по 

екологична оценка/решение за 

преценка на вероятната степен 

на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка 

за 

съвместимостта/писмо/разреши

телно от компетентния орган по 

околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени 

по реда на Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС), 

Закона за биологичното 

разнообразие и/или Закона за 

водите.", който е задължителен 

за всички кандидати. 

9. Представените запитвания и 

оферти не са съпоставими. За 

част от разходите заложени в 

бюджета липсват три оферти, а 

те не са включени в 

референтния списък. 

10. Представената Декларация 

минимални и държавни 

помощи - приложение №13а не 

е попълнена коректно. 

Финансовата помощ се 

предоставя при спазване на 
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правилата за „минимална 

помощ“ и условията на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 

година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора 

за функционирането на 

Европейския съюз към 

помощта de minimis, а според 

декларацията дейностите за 

които се иска финансиране не 

попадат в приложното поле на 

този регламент. 

11. Формулярът за мониторинг, 

който е представен след искане 

от КППП не е попълнен 

коректно, описано е, че 

бенефициент е МИГ. 

12. Представената декларация 

за неприложими документи не е 

попълнена коректно. Включени 

са документи, които са 

задължителни за проектното 

предложение и не е дадено 

обяснение за това. 

 7. „СТРОНГ 

09” ЕООД 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 
дейности от 

СТРОНГ 09 

ЕООД” 

236 580,00 177 435,00 75% 236 580,00 177 435,00 - - 236 580,00 177 435,00    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

8. 

„ЕВРОПОДИ
УМ“ ЕООД 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

„Закупуване на 

мобилна сцена и 
мултимедийно 

377 250,27 278 537,08 75%   
Отхвърлен 
на етап 

АСД 

Във формуляра за 

кандидатстване не са описани 

резултатите от изпълнение на 

дейностите, и не е ясно как ще 

бъдат постигнати заложените 

цели. Вследствие зададен от 

Комисията въпрос към 

кандидата същият е отговорил: 

"В електронния формуляр за 

кандидатстване в системата 

ИСУН 2020, както и в 

Приложение №1 „Основна 

информация за проектното 

предложение“ от документите 

за попълване по процедура 

BG06RDNP001-19.147 липсва 

позиция по която да се опише 

очаквания резултат от 

изпълнението на дейностите по 

проекта. 

В приложения Бизнес план по 

проекта, в раздел I 

„Въведение“, точка Б. „Очакван 

резултат от реализацията на 

дейностите“ в табличен вид е 

представено как изпълнението 

на дейностите по проекта водят 

до постигането на целите на 

подхода ВОМР." 

Видно от представения отговор 

кандидатът не се е запознал с 

Указанията за кандидатстване 

по процедурата и по-конкретно 
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оборудване за 
провеждане на 

мероприятия на 

открито” 

с Приложение №18 "Указания 

за попълване на формуляр в 

ИСУН". В приложение №18 

изрично са посочени местата, 

на които трябва да бъдат 

описани резулатите, към които 

се стреми конкретното 

проектно предложение: 

1. "Основни данни", секция 

„Цел/и на проектното 

предложение“. В инструкцията 

за попълване на тази секция е 

посочено: "....Следва да 

опишете връзката на целите с 

предвидените резултати по 

проектното предложение." В 

попълнения от кандидата 

формуляр в ИСУН са изброени 

само поредица от цели, 

перифразиращи целите на 

процедурата, както са посочени 

в т. 6 от Условията. 

7. "План за 

изпълнение/Дейности по 

проекта" - към всяка дейност 

има поле "Резултат (до 3000 

символа)", като указанията 

посочват: "описват се 

резултатите, които се цели да 

бъдат постигнати с 

изпълнението на дейността. 

Тези резултати следва да водят 

до постигане на заложените 

цели и да са свързани с 

изпълнението на проекта". В 

своя Формуляр кандидатът в 

Дейност 1 "Доставка на 

мобилна сцена и мултимедийно 

оборудване за провеждане на 

мероприятия на открито" като 

резултат в съответното поле е 

посочил "Приемателно-

предавателен протокол", а в 

Дейност 2 "Изготвяне на Бизнес 

план и консултантски услуги" 

като резултат е посочено 

"Констативен протокол". 

С оглед на горепосоченото не 

може да се приеме обяснението 

на кандидата, предоставено в 

отговор на зададен от 

Комисията въпрос, че липсва 

място, на което да се опишат 

резултатите от изпълението на 

дейностите и постигане на 

целите на проектното 

предложение. Така описаната 

фактическа обстановка, 

отразена във Формуляра за 

кандидатстване и 

придружаващите го документи 

не дава основание за 

положителен отговор на 

контролния въпрос №2. 

"Формулярът за кандидатстване 

е попълнен съгласно 
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указанията" и проектното 

предложение не следва да 

премине етапа на проверка за 

административно съответствие 

и допустимост. Противното би 

означавало неравнопоставено 

третиране на останалите 

кандидати в процедурата и 

неоснователно даване на 

предимство на проектното 

предложение. 

9. ЕТ "Калина 

Секулова-

Прогрес" 

„Обзавеждане и 

оборудване  на 

къща за гости в с. 
Поленица, 

община 

Сандански” 

64 389,96 48 292,47 75%   резерва       

10. „ДИВ 

ИНВЕСТ“ 

ЕООД 

„Пристройка към  

къща за гости, с. 

Лиляново” 

97 316,10 49 962,08 51,34%   резерва       

 
 

11. 

„ТРАЙКОВИ 
2014“ ЕООД 

 
 

„Закупуване на 

оборудване и 
обзавеждане за 

механа и стаи за 

нощувка” 

66 892,00 41 473,04 62%   
Отхвърлен 
на етап 

АСД 

Не е получен отговор, във 

връзка с изпратено 

Уведомително писмо от КППП 

за установени нердовности и 

искане на допълнителна 

пояснителна информация, в 

посочения срок за отговор - 

19.05.2019 г. В резултат, на 

което  не са отстранени 

следните констатираните  

нередовности: 

1.При попълване на II. 

ОПИСАНИЕ НА 

КАНДИДАТА, в т. 2. не са 

въведени данните за управителя 

на ЮЛ и/или представляващия 

кандидата. При определяне на 

Сектор на дейността за която се 

кандидатства по КИД е 

записана само 5610 - Дейност 

на ресторанти и заведения за 

бързо обслужване, а липсва за 

туристическата дейност 

Обзавеждане за стаи за 

настаняване.  

2.Липсва справката за 

обобщените параметри на 

предприятието, което подава 

декларация, като част от 

представената Декларация в 

оригинал по чл. 4а, ал. 1 от 

ЗМСП. 

3. В прикаченият Бизнес план 

раздел I. Въведение А. Кратко 

описание на проекта не е 

попълнена. Не попълнена 

таблица Таблица 3 

Производствена и търговска 

програма има приходи от 

предходна година, но в Таблица 

6 Разходи за суровини, 

материали и външни услуги (в 

лева) липсват разходи. Липсва 
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подробна обоснованост на 

планираните цени на база на 

които да се направи анализ на 

икономическата 

жизнеспособност на 

инвестицията;  

4.От сканираните декларации 

от оферентите, с които се 

декларира, че са информирани, 

че нямат предимство пред 

останалите участници при 

бъдещо провеждане на 

процедура за избор на 

изпълнител съгласно 

Постановление № 160 на МС от 

01.07.2016 г., не става ясно, 

дали тези декларации са към 

приложените оферти.  

5.Представена е некоректно 

попълнена Декларация 

минимални и държавни 

помощи - приложение №13а и 

13б. 

 

12. 
„РЕДЖИНА 

ДЕЛ МАРЕ“ 

ЕООД 

„Изграждане на 
пансион за 

възрастни хора в 

с. Хотово” 

391 054,87 293 291,15 75% 391 054,87 293 291,15 - - 391 054,87 293 291,15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подмярка 

7.2 „ 

Инвестиции 

в 

създаването, 

подобряване

то или 

разширяван

ето на 

всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраструк

тура“ 

 

 
 

1. Народно 

читалище 
„Отец Паисий 

- 1919 

„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“ 

52 356,98 52 356,98 100% 52 356,98 52 356,98 - - 52 356,98 52 356,98    

 
 

 

 
2. Община 

Сандански 

„Цялостна 
реконструкция на 

сградата на 

Читалището в 
село Склаве в 

УПИ I, кв.25, с 

цел 
възстановяване на 

покривната 

конструкция и 
театралния/ кино 

салон“ 

85 622,64 85 622,64 100% 85 622,64 85 622,64   85 622,64 85 622,64    
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3. СД „Плувен 
клуб – 

Сандански“ 

„Спортно 
оборудване за 

нуждите на 

Плувен клуб – 
Сандански, с цел 

постигане на 

високи спортни 
резултати на 

републикански и 

международни 
първенства“ 

15 000,00 15 000,00 100%   

Отхвърлен 

на етап 
АСД 

В посочения срок за отговор - 

кандидатът не е отговорил на 

УП от КППП в ИСУН. 

Кандидатът не е предоставил 

исканите му документи и 

разяснения. В резултат, на 

което не са представени 

задължителни документи 

съгласно Условията за 

кандидатстване: 

•Декларация съгласно 

приложение № 6 към чл.24, ал. 

1, т. 8 на Наредба № 22/ 

14.12.2015 г.  

•Влязло в законна сила 

Решение на Общински съвет.  

•Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ) по образец. 

•Коректно попълнена 

декларация за липса или 

наличие на двойно 

финансиране.  

•Декларация НСИ по образец 

(приложение 16). 

•Декларация за минимална 

помощ по образец 

(Приложение 12а).  

•Документ за ползване на имота 

за срок не по-малко от 6 

години, считано от датата на 

подаване на заявлението за 

подпомагане 

, което е основание за 

недопускане до техническа и 

финансова оценка и 

прекратяване на 

производството по отношение 

на кандидата. 

     

4.Община 

Сандански 

„Подобряване на 

съществуващ 

общински път IV 

клас, свързващ 
селата Джигурово 

и Поленица” 

279 978,74 279 978,74 100% 272 178,68 272 178,68 - - 272 178,68 272 178,68    

5. Община 

Сандански 

„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 

46 938,80 46 938,80 100% 46 938,80 46 938,80 - - 46 938,80 46 938,80    
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качеството на 
административни

те услуги” 

6. Община 

Сандански 

„Въвеждане на 

автоматизирана 
поливна система в 

парк „Свети 

Врач”, гр. 
Сандански, 

община 

Сандански, 
област 

Благоевград“ 

315 221,31 261 183,78 82,86% 306 832,38 252 794,85 - - 306 832,38 252 794,85    

7. Община 
Сандански 

„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“ 

95 103,03 95 103,03 100% 91 853,03 91 853,03 - - 91 853,03 91 853,03 91 853,03 91 853,03  

8. Община 

Сандански 

„Реконструкция 

на спортното 

игрище на III-то 

Основно училище 
„Христо Ботев“, 

гр. Сандански“ 

20 830,00 20 830,00 100%   резерва       

9. Община 

Сандански 

„Доставка и 

монтаж на фитнес 
уреди на открито 

в дворното 

пространство на 
Спортно 

училище, гр. 
Сандански“ 

10 343,01 10 343,01 100%   резерва       

Подмярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 
ползване в 

инфраструкт

ура за отдих, 
туристическа 
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информация 
и малка по 

мащаб 

туристическа 
инфраструкт

ура“ 

Подмярка 8.1 

„ 
Подпомагане 

за залесяване 

и създаване 
на горски 

масиви“ 

              

Подмярка 8.3 
„ 

Подпомагане 

за 
предотвратяв

ане на щети 

по горите от 
горски 

пожари, 

природни 
бедствия и 

катастрофич

ни събития“ 

              

Подмярка 

8.5. 

„Подпомаган

е за 

инвестиции 

за 
подобряване 

на 

устойчивостт
а и 

екологичната 

стойност на 
горските 

екосистеми“ 

              

Общо:   

 

5 263 778,72 

 

3 831139,63 72,78% 2 606353,54 2 046057,65   2855626,94 2170694,35 

 

91 853,03 

 

91 853,03  

(излишните редове да се изтрият)  

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

анулиране. 

 


