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

доклада се представят включително и във формат .xls 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:       

1. Годишен доклад – 1- 48 стр. 

2. Таблица 1 – 49 стр. 

3. Таблица 2 – 50 стр. 

4. Таблица 3 – 51- 52 стр. 

5. Таблица 4 – 53 - 54 стр. 
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6. Таблица 5 – 55- 56 стр. 

7. Таблица 6 – 57 - 58 стр. 

8. Таблица 7 – 59 стр. 

9. Таблица 8 – 60 - 61 стр. 

10.Таблица 9 – 62- 64 стр. 

11. Таблица 10 – 65 - 69 стр. 

12. Таблица 11 – 70 стр. 

13. Таблица 12 – 71 стр. 

14. Таблица 13 – 72 - 75 стр. 

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

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

НПО – Неправителствена организация 

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ОС – Общо събрание 

УС – Управителен съвет 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

УО – Управляващ орган 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ЕС – Европейски съюз 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

В Стратегията за ВОМР са идентифицирани следните групи заинтересовани страни: 

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

общинска администрация, училища; 

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

търговията, услугите, преработката и производството в областта на туризма и хотелиерството, 
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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 на място в офиса на сдружението бяха проведени консултации на 

потенциални бенефициенти – представители на заинтересованите страни.  

През 2022 година се сключи още един тристранен административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Продължи изпълнението на сключените 

договори от предходните години, като пет от тях бяха изпълнени в рамките на 2022г. 

Договарянето и изпълнението на планираните инвестиции оказва пряко положително 

въздействие върху конкретни бенефициенти /крайни ползватели на БФП по мерки СВОМР/ от 

следните групи:  

 Публичен сектор – 6 проекта: Община Сандански с 5 проекта по подмярка 7.2 и 1 по 

подмярка 8.3. Въздействие върху развитието на региона, качеството на предлаганите 

услуги и подобраване качеството на живот на жителите на територията на МИГ 

Сандански. 

 Неправителствен сектор - НЧ „Отец Паисий – 1919“ с 1 проект, който е изпълнен, 

отчетен и с възстановени средства. Въздействие върху развитието на културата и 

културния живот, върху качеството на предлаганите услуги в културната сфера за 

гражданите и гостите на община Сандански. Подобряване качеството на живот, 

което от своя страна допринася за икономическия растеж и разнообразяване на 

селските райони. 

 Бизнес сектор -  Микро предприятия (здравеопзаване, производство, туризъм...) с 4 

проекта по подмярка 6.4 – три от тях са изпълнени и отчетени, за два от проектите са 

възстановени и средствата; Подобряват се условията на живот във всички населени 

места на територията на МИГ-Сандански. Повишава се качеството на здравното 

обслужване, в конкретен план -денталното здраве.  Технологиите, с които се работи 

са изключително щадящи за здравето на пациента. Подобрени спортни услуги, 

спортът оказва въздействие не само върху физическото, но и психическото здраве.  

Дава се възможност за увеличаване на заетостта в региона, а от там се повишава 

активността на работната сила, разкрити са нови работни места, с което се допринася 

за намаляване на безработицата на територията на МИГ Сандански. 
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Малки и средни предприятия с 1 проект по подмярка 4.2 – изпълнен, отчетен и с 

възстановени средства; Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността - 

наемане на нови лица за производствения процес. 

Земеделски производител с 1 проект по подмярка 4.1, в процес на изпълнение. 

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. В КВО участват и се приемат членове от 

Уязвимите групи, в това число и роми.  

В одобрените от МИГ проекти до момента бенефициентите декларират, че гарантират 

равнопоставеност на всичките си служители, независимо от пол, възраст, етническа и религиозна 

принадлежност. Като част от тях ще осигурят заетост и ще предоставят услуги при изпълнението 

на своите проекти, на уязвими групи и малцинства. 

Проектите по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“ включват предоставяне на услуги и 

използването им от уязвимите групи и малцинства. Освен това при изпълнение на дейностите по 

проектите /строително-монтажни работи/ са включвани представители на уязвимите групи и 

малцинства. Проект „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село 

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

дворна площ за удовлетворяване на местните жители“, койо е изпълнен през 2022г., задоволява 

нуждите на населението в село Поленица, община Сандански с цел подобряване на качеството му 

на живот и подобряване на възможностите за бързо съхранение на неговата духовна и културна 

идентичност. Всички изпълнени дейности заложени в проектното предложение са неутрални по 

отношение на принадлежност на ползвателите към каквато и да е група по какъвто и да е признак 

– те не поставят ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, 

гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, 

лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 

положение, имуществено състояние и др. С изпълнение на проекта се осигури условия за участие 

на представители от различни полови, етнически и професионални групи, в една работна среда, 

изискваща съвместни усилия, допринесе се за утвърждаване на принципа на равните 

възможности и за превенция на дискриминацията. 

Бенефициентите по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“ са 

заявили, че с реализацията на проектите ще осигуряват услуги на уязвими групи и малцинства. В 

изпъленено проектно предложение по мярката в сферата на денталните услуги, бенефицентът 

прилага принципа за равенство между половете и липса на дискриминация, като при лечение на 
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пациентите се прилагат равни възможности за всички лица, независимо от тяхната раса, 

инвалидност, пол, възраст, сексуална ориентация, религия или други различия. Насърчавани са 

равните възможности за всички, вкл. възможностите за достъп за хора с увреждания чрез 

интегриране на принципа на недискриминация.  

Бенефициент по помярка 4.2 - Подборът на служителите на дружеството е базиран на 

образованието и на професионалната им квалификация, без да поставя никакви възрастови, 

етнически или други относими към възможните кандидати дискриминационни пречки. 

Политиката на равнопоставеност и недопускане на дискриминация е приложена и в дейностите 

за избор на външни изпълнители по проекта. В процедурите за избор на изпълнител не са 

залагани никакви дискриминационни изисквания. 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР. 

Основната цел, която си поставя Стратегията е: 

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

конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и 

разнообразяване на дейностите в туристическия сектор, подкрепа за услугите и 

преработващата промишленост и опазване на околната среда.  

Тя трябва да се постигне чрез: 

1. Техническа модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделския 

сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство 

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

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

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

Специфични цели на Стратегията за ВОМР: 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на 

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

разнообразяване към неземеделски дейности. 

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез 

преструктуриране и развитие на наличните материални мощности и насърчаване въвеждането на 

нови технологии в стопанствата. 

За периода на доклада се изпълни: един проект по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ се изпълнява още един проект. В резултат от изпълнението на проектите по тези 

мерки ще бъде подобрено икономическо състояние на земеделския сектор на територията на 

МИГ Сандански. 
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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 по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ се изпълниха три проекта в сферта на спорта, производството и 

денталните услуги, в същото време се изпълнява още един проект със социална насоченост.   

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. 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 се изпълнявт пет 

административни договора за периода на доклада с Община Сандански. 

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. По 

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

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ бе одобрено едно проектно 

предложение от МИГ Сандански, което е насочено именно към развитието на много видове 

туризъм, включително и селски. 

 

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. 

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

и катастрофични събития“, която е един от способите за постигане на тази цел е сключен 

административен договор и проектът е в процес на изпълнение. Предприети са действия за 



7 

 

обявяване на прием и по подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски 

масиви“. 

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 2022 г.,  одобрен с Решение № 337 / 07.10.2021 г. по Протокол № 192 / 07.10.2021 г. 

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

sandanski.eu., през 2022 г. бе актуализиран 2 пъти: 

  На 13.12.2021 г. с Решение е № 342/ 13.12.2021 г. по Протокол № 197/13.12.2021 г. на УС 

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

-  Прием по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, 

туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се изменя с 

обявяване на прием от третата седмица на месец Април до петата седмица на месец Юни 2022г.; 

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

изменя с обявяване на прием от третата седмица на месец Март до четвъртата седмица на месец 

Май 2022г.; 

 На 09.03.2022 г. с Решение № 352/09.03.2022 г. по Протокол № 204/09.03.2022 г.на УС се 

актуализира Индикативният график за прием на проектните предложения както следва: 

-  Прием по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, 

туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се изменя с 

обявяване на прием от втората седмица на месец Септември до третата седмица на месец 

Ноември 2022г.; 

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

изменя с обявяване на прием от третата седмица на месец Май до първата седмица на месец 

Август 2022г.; 

http://www.mig-sandanski.eu/
http://www.mig-sandanski.eu/
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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 2023 г. Същият е одобрен с Решение № 

360/28.09.2022 г. по Протокол № 212/28.09.2022 г. на УС и е публикуван на интернет страницата 

на сдружението – www.mig-sandanski.eu. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати. 

В офиса на сдружението са проведени 12 консултации на потенциални кандидати. 

Проведени са редица консултации по телефона и електронните средства за комуникация. Екипът 

на МИГ е в комуникация с потенциалните кандидати и бенефициентите. 

 

 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 не е отваряла прием на проектни предложения по  

мерки  от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020. 

 

  По проведена процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.519 

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

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия 

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

Сандански“  през 2021г, за отчетния период в МИГ са получени две Уведомителни писма (на 

19.10.2022г. и 14.12.2022г.) във връзка с искане на допълнителна информация и документи. МИГ 

Сандански отговори и изпрати необходимите документи на ДФЗ в оказания срок.   

 По проведена процедура № BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански - подмярка 7.2. 

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

мащаби инфраструктура“ през 2019г., за отчетния период в МИГ е получено копие от 

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

по процедурата Община Сандански, във връзка с проектно предложение BG06RDNP001-19.082-

0009. Кандидатът е отговорил и изпратил необходимите документи на ДФЗ. Изпратени са и 

необходимите документи преди подписване на договор.  

1)  На 11.04.2022г. се подписа Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.082-

0004-C01 с бенефициент Община Сандански: 

 Наименование на проекта: „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ  

селата Джигурово и Поленица”. 

http://www.mig-sandanski.eu/
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 Срок на изпълнение: 36 месеца; 

 Стойност на проекта: 265 478,80 лв. 

 Максимален размер на БФП: 265 478,80 лв. 

 

 По процедура № BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ бяха оттеглени 2 проектни предложения от кандидати по процедурата 

по тяхно желание: 

1) Проектно предложение BG06RDNP001-19.102-0003 „Закупуване на техника за 

обезпечаване на ферма със собствен фураж“ с кандидат ЗП Валентин Янев Граматиков; 

2) Проектно предложение BG06RDNP001-19.102-0002 „Закупуване на техника за 

задоволяване нуждите на стопанството от фураж“ с кандидат Атанас Андонов Ковачев. 

 

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; 

- Документи от мониторинг на изпълнение на проекти. 

МИГ Сандански поддържа следните електронни регистри: 

-  Входяща и Изходяща кореспонденция; 

-  Регистър на 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. 

-  Регистър мониторинг; 

-  Регистър на входираните проектни предложения. 
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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. 

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 24/04.01.2022г. 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 6 броя публикации в местен ежедневник: 

- Публикация във вестник Струма, брой 87 от 14.04.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 111 от 17.05.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 236 от 11.10.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 287 от 09.12.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 291 от 14.12.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 298 от 22.12.2022 г. 

 

3.3 Радио излъчване. 

Реализирано бе 1 радио излъчване – 2 минути за популяризиране на Стратегията за ВОМР 

на МИГ Сандански: 

-  Радио излъчване на 21.12.2022 г. - 2 минути в радио „Гея - Сандански“. 

 

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 № 26/ 09.06.2022 г. с “Партнер БГ” 

ЕООД с предмет „Изработване и отпечатване на рекламни материали за популяризиране 

http://www.mig-sandanski.eu/
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дейността на МИГ Сандански“. Изработените материали по 130 броя от всеки, МИГ Сандански 

прие без забележки и отговарящи на предварително зададените технически характеристики и 

визуализация, както следва: 

1. Раница; 

2. Трисекционен работен календар; 

3. Външна мобилна батерия; 

4. Компактна оптична безжична мишка, с 3 бутона и нано приемник; 

5. Рекламен чадър; 

6. Рекламна тениска - материал: памук; различни размери;  

7. Безжични слушалки;  

8. Предпечатна подготовка и печат на брошура за дейността на МИГ. 

 

Организиране и провеждане на информационно събитие – Празник на МИГ Сандански. 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 27/29.08.2022г. с 

„ВАМО“ЕООД  за подготовка, организиране и провеждане на информационно събитие – 

Празник на МИГ Сандански. 

Изпълнени са следните дейности: 

1. „Провеждане на информационен панел за представяне на СВОМР и изпълнението й, във 

връзка със специфични за територията теми, свързани с приоритетите на СВОМР“. В изпълнение 

на тази дейност са подсигурени:  

- Зала за най-малко 22 участника; 

- Техника за организиране на панела; 

- Кафе – пауза за 22 участника. 

2. "Изложение на местни производители, вкл. демонстрация/дегустация от територията на 

МИГ". В изпълнение на тази дейност са подсигурени: 

- 5 броя шатри,  вкл. доставяне и сглобяване  на мястото на събитието; 

- 15 броя маси, вкл. доставяне до мястото на събитието; 

- Консумативи за изложението /покривки за 15 маси, салфетки, прибори – еднократни за 200 

гости/; 

- Брандиране на щандовете на производителите. 

- 20 броя местни производители, които да представят местни продукти - продукти за 

дегустация и демонстрация: 5 бр. винопроизодители, 3 бр. произвдители на месни и млечни 

продукти, 2 бр. производители на тестени изделия, 3 бр. призводители на сладкарски изделия, 3 

бр. земеделски производители на зеленчуци и ядки, 1 бр.  производител на бутилиране на вода, 1 
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бр. производител на консервиране на маслини, чушки и паста, 1 бр. производител на ръчни 

бижута и 1 бр. на изделия от дърво. 

3. За изпълнение на двете дейности е осигурен модератор за информационния панел и 

изложението. 

С приемо – предавателен протокол на 08.10.2022 г. МИГ Сандански прие  без забележки  

извършената услуга съгласно договор  № 27 от 29.08.2022 г. 

 

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 осъществява мониторинг на проектите, по 

които има сключени договори. Създадени са кодове за достъп на експерт от МИГ до проектите в 

ИСУН, който следи изпълнението на самите дейности и сроковете. Проведени са посещения на 

място от представители на МИГ, съгласно „Вътрешните правила за мониторинг на изпълнение на 

проекти по СВОМР“ на МИГ Сандански. При всяко посещение са направени снимки и е изготвен 

доклад от посещение на място. 

  Мониторинг на Административни договори по процедура № BG06RDNP001-19.082 - МИГ 

Сандански - подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“: 

1)  Административен договор № BG06RDNP001-19.082-0007-СО1 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“. 
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Проектът е изпълнен, изградена е нова сграда на читалище в село Поленица, сградата е на 

един етаж разделен на две основни помещения със санитарен възел и складово помещение. Едно 

от основните помещения се ползва за танци, а второто основно помещение за библиотека. 

Обектът е въведен в експлоатация.  

Подадено е искане за окончателно плащане в ИСУН на 09.09.2022г., искана сума за 

възстановяване - 82 743,35 лева. На 30.11.2022г. е възстановена сумата в размер на 82 700,42 лева.  

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

Община Сандански от дата 18.06.2020г., Наименование на проекта: „Цялостна реконструкция 

на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI 

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

качеството на административните услуги“. 

Мониторинг в ИСУН - На 15.04.2022 г. община Сандански и ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, 

който избран изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Цялостна реконструкция на 

сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI 

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

качеството на административните услуги ”, са подписали  Споразумение за прекратяване на 

договор за възлагане на обществена поръчка № 68-05/01.03.2021г.  

На основание чл. 25, ал.2, т.1 от Договор за възлагане на обществената поръчка, страните по 

договора са се съобразили със следното: 

- „В следствие на разпространението на COVID-19 в световен мащаб, определено като пандемия 

от Световната здравна организация, в Република България бяха приети редица нормативни и 

административни актове, които да уреждат противоепидемичните мерки за справяне с 

разпространението на вируса. Бяха наложени временни ограничения за движение и събиране на 

хора, въвеждането до голяма степен от работодателите дистанционна форма на работа на 

служителите и свързаността при изпълнение на дейностите по проекта с лица от различни 

региони и населени места, физическото изпълнение на строително монтажните дейности по 

проекта беше изключително затруднено; 

- Продължаващото покачване на цените на строителните материали и суровини, като и 

повишаването през последните девет месеца цената на някои суровини с близо 200 %. 

Пандемията доведе до сериозно поскъпване на почти всички строителни материали, а и не само. 

Това постави в изключително сложна ситуация строителя ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, да 

изпълни дейността си по първоначално договорените цени.“ 

Предвид гореизложеното и безпрепятственото изпълнение на проекта на 10.05.2022г. 

община Сандански е уведомила ДФЗ, че ще предприеме необходимите действия по обявяване на 

нова обществена поръчка за избор на изпълнител, която ще бъде с актуализирани стойности, като 
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разликата от първоначалната одобрената стойност ще се дофинансира от бюджета на община 

Сандански. Изпратено е копие на Споразумение за прекратяване на договор за възлагане на 

обществена поръчка. 

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

Община Сандански от дата 18.06.2020г., наименование на проекта: „Цялостна реконструкция 

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

конструкция и театралния/ кино салон“. 

За отчетния период по догорова e сключен един Анекс: 

- Анекс BG06RDNP001-19.082-0002-C04 от дата: 12.07.2022 г. – за вписване на 

изпълнителите за Авторски надзор и Изготвяне на технически проект. 

На 12.01.2022г. на Община Сандански е направено посещение на място на проекта. В 

резулата на проверката е установено, че СМР с в процес на изпълнение. Изготвен е Доклад за 

посщение на място и са направени снимки. 

        

Мониторинг в ИСУН – Строително-монтажните дейности по проекта са изцяло завършени, 

на ДФЗ са изпратени фактури за стойността на авансовото и окончателно плащане за изпълнение 

на СМР, ведно с платежни документи и извлечения към тях. Предстои въвеждането на обекта в 

експлоатация. 

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

Община Сандански от дата 18.06.2020г., наименование на проекта: „Въвеждане на 

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

Благоевград“. 
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Подадено искане от бенефициента за промяна в техническата документация на проекта през 

2020г. Получено е съгласуване на искането от ДФЗ на 19.08.2021г.  

5) Административен договор BG06RDNP001-19.082-0004-С01 с бенефициент Община 

Сандански от дата 11.04.2022г., проект „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, 

свързващ селата Джигурово и Поленица”. 

Все още не е стартирало реално изпълнние на проекта, подготвя се тръжната документация 

от страна на бенефициента. 

 

  Мониторинг на Административни договори по процедура № BG06RDNP001-19.147 - МИГ 

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

1)  Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.147-0001-С01 с бенефициент  

"САН СМАЙЛ – групова практика за извънболнична помощ по дентална медицина" ООД 

от дата 30.07.2021г., наименование на проекта: „Ново оборудване в „САН СМАЙЛ“ ООД в 

подкрепа на развитието на денталния туризъм в община Сандански". 

За отчетния период по догорова e сключен един Анекс: 

- Анекс BG06RDNP001-19.147-0001-C02 от дата: 14.06.2022 г. – за вписване на изпълнителя 

за доставка на оборудване. 

На 21.12.2022г. на бенефициента е направено посещение на място от трима прредставители 

на екип на МИГ. От проверката е установено, че обрудването е инсталирано, въведено е в 

експлоатация и отговаря на техническата спецификация по договора. Спазени са изискванията за 

публичност и визуализация, съгласно договора – поставени са табели на видно място. Изготвен е 

Доклад за посещение на място и са направени снимки. 

По проекта са разкрити три работни места. 
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Мониторинг ИСУН – проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на 

оборудване по реда на ПМС 160 е съгласувана от ДФЗ на 25.02.2022г. На 13.08.2022г. на ДФЗ са 

изпратени разходно-оправдателни документи за извършени авансово и окончателно плащане по 

договора за доставка на ново стоматологично оборудване и приемо-предавателен протокол. 

Подадено е искане за окончателно плащане в ИСУН на 30.12.2022г., искана сума за 

възстановяване - 217 008,00 лева. 

2) Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.147-0004-С01 с бенефициент  

"КАМИНИНОКС" ЕООД от дата 11.08.2021г., наименование на проекта: „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“. 

За отчетния период по догорова са сключени два Анекса: 

- Анекс BG06RDNP001-19.147-0004-C02 от дата: 27.05.2022 г. – промяна в Приложение 2 от 

Договора. 

- Анекс BG06RDNP001-19.147-0004-C03 от дата: 10.08.2022 г. – за вписване на изпълнителя 

за доставка на оборудване. 

На 21.10.2022г. на бенефициента е направено посещение на място на проекта от трима 

представители на екипа на МИГ. Установено е, че оборудването е ново, инсталирано е и отговаря 

на параметрите зададени в договора. Спазени са изискванията за публичност и визуализация, 

съгласно договора – поставени са табели на видно място. Изготвен е Доклад за посещение на 

място и са направени снимки. 

По проекта са разкрити три работни места. 
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Мониторинг ИСУН – проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на 

оборудване по реда на ПМС 160 е съгласувана от ДФЗ на 29.04.2022г. Подадено е искане за 

окончателно плащане в ИСУН на 30.09.2022г., искана сума за възстановяване - 280 800,00 лева. 

На 23.12.2022г. е възстановена цялата сума на бенефициента. 

3)  Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.147-0007-С01 с бенефициент  

„СТРОНГ 09” ЕООД от дата 02.08.2021г., наименование на проекта: „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности от СТРОНГ 09 ЕООД”. 

За отчетния период по догорова са сключени три Анекса: 

- Анекс BG06RDNP001-19.147-0007-C02 от дата: 11.07.2022 г. – за вписване на изпълнителя 

за доставка на оборудване. 

- Анекс BG06RDNP001-19.147-0007-C03 от дата: 14.09.2022 г. – за промяна на банкова 

сметка на бенефициента. 

- Анекс BG06RDNP001-19.147-0007-C03 от дата: 07.11.2022 г. – служебен анекс във връзка с 

първа прогнозна година. 

На 07.09.2022г. на бенефициента е направено посещение на място на проекта от трима 

представители на екипа на МИГ. Установено е, че фитнес уредите са монтирани и отговарят на 

техническата спецификация по договора. Спазени са изискванията за публичност и визуализация, 

съгласно договора – поставени са табели на видно място. Изготвен е Доклад за посещение на 

място и са направени снимки. 

По проекта са разкрити две работни места. 
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Мониторинг ИСУН – проведена е процедура за избор на изпълнител за доставка на 

оборудване по реда на ПМС 160. Избран е изпълнител и е получено решение а съгласуване на 

процедурата от ДФЗ на 11.04.2022г. Подадено е искане за окончателно плащане в ИСУН на 

28.09.2022г., искана сума за възстановяване - 177 435,00 лева. На 23.12.2022г. е възстановена 

цялата сума на бенефициента. 

4)  Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.147-0012-С01 с бенефициент  

"РЕДЖИНА ДЕЛ МАРЕ" ЕООД от дата 25.08.2021г., наименование на проекта: „Изграждане 

на пансион за възрастни хора в с. Хотово”. 

Мониторинг ИСУН – през отчетния период е проведена процедура за избор на изпълнител 

за СМР по реда на ПМС 160. Получено е Решение за съгласуване на процедурата от ДФЗ на 

18.10.2022г. 

 

  Мониторинг на Административни договори по процедура № BG06RDNP001-19.102 - МИГ 

Сандански - подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

1)  Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.102-0004-С01 с бенефициент ЗП 

Христо Димитров Манолев от дата 27.05.2021г., наименование на проекта: „Построяване на 

селскостопанска постройка за отглеждане на животни-овце“. 

За отчетния период по догорова e сключен един Анекс: 

- Анекс BG06RDNP001-19.102-0004-C02 от дата: 19.04.2022 г. – промяна в Приложение 2 от 

Договора. 

Мониторинг ИСУН – проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на 

оборудване по реда на ПМС 160 е съгласувана от ДФЗ на 28.02.2022г. На 29.03 от бенефициента 

е подаден искане за промяна на договова, във връзка с вписване на избрания изпълнител.  

Строително монтажните работи са в процес на изпълнение. 

 

  Мониторинг на Административни договори по процедура № BG06RDNP001-19.046- МИГ 

Сандански - подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“: 

1)  Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.046-0002-С01 с бенефициент  

„Дамяница“ АД от дата 15.04.2021г., наименование на проекта: „Реконструкция, модернизация и 

подобряване на енергийната ефективност на винарна "Дамяница"". 

За отчетния период по догорова e сключен един Анекс: 
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- Анекс BG06RDNP001-19.046-0002-C03 от дата: 09.12.2022 г. – промяна в Приложение 2 от 

Договора. 

 На 18.01.2022г. на бенефициента е направено посещение на място от трима служители в 

МИГ. Установено е, че СМР са завършени, издаден е акт 19 от 12.01.2022г. Спазени са 

изискванията за публичност и визуализация, съгласно договора – поставени са табели на видно 

място. Изготвен е Доклад за посещение на място и са направени снимки. 

По проекта са разкрити три работни места. 

 

Мониторинг ИСУН – Подадено е искане за окончателно плащане в ИСУН на 24.08.2022г., 

искана сума за възстановяване - 113 901,91 лева. На 20.12.2022г. е възстановена сума в размер на  

108 389,11 лева на бенефициента. 

 

  Мониторинг на Административни договори по процедура № BG06RDNP001-19.509 - МИГ 

Сандански - подмярка 8.3 Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития“: 

1)   Административен договор BG06RDNP001-19.509-0001-C01/ 08.11.2021г. с 

бенефициент Община Сандански, проект "Подпомагане за предотвратяване на щети по горите 

от горски пожар, природни бедствия и катастрофични събития в община Сандански".  

Проектът предвижда подобряване на горски път в общинска гора в землището на село 

Любовка, чрез изграждане на уширения за разминаване и движение, обособяване на място за 
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палене на огън в землището на село Лиляново и поставяне на противопожарни информационни 

табели в община Сандански. Обособяване на място за палене на огън в рамките на популярен 

туристически маршрут - вилна зона "Попина Лъка" и "Туричка Черква".  

На този етап се подготвя процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за СМР.  

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

НЕ ПРИЛОЖИМО! 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

- Проведена е процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.3, в която са 

включени допустими дейности, които ще  предоставят възможност за нова за територията форма 

на използване на природните ресурси и ще се обърне внимание на горските райони. По този 

начин ще се въведе нов метод за решаване на местните проблеми и слабости на горските 

територии. 

 

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). 

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

 

За периода на доклада /01.01.2022 г. – 31.12.2022 г./ има настъпили промени в състава на 

Колективния Върховен орган. 

Промени в състава на колективния върховен орган са на основание чл. 20,т. 1 и  чл. 22, ал. 

1, т. 1 и т. 2 от Устава на сдружението. 

На заседание на членовете на колективния управителен орган на Сдружението, с Протокол 

№ 210/ 17.06.2022 г. бе взето Решение № 358/ 10.06.2022 г. с което се приема да бъде прекратено 

членството в Общото събрание на СНЦ “Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ на 19 члена – 11 представители на стопанския сектор и 8 представители на 

нестопанския сектор. 

          В периода на доклада има постъпили 21 заявления за приемане на нови членове в Общото 

събрание на Сдружението от 13 представители на стопанския секор и 8 представители на 

нестопанския сектор. В тази връзка, на заседание на членовете на колективния управителен орган 
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на Сдружението, с Протокол № 210/ 10.06.2022 г. бе взето Решение № 358/ 10.06.2022 г. от 

заседание на УС, с което се приемат за членове на колективния върховен орган. 

 

Промяната е одобрена с доклад № 93-3977 от 21.07.2022 г. на Зам.-министъра на 

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

 

С направените промени общо членове на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ са 69 бр. Представители на Публичен сектор – 

3 бр. или 4,348 %, представители на Стопански сектор – 33 бр. или 47,826 %, представители на 

Нестопански сектор – 33 бр. или 47,826 %. Брой на мъжете и жените в колективния върховен 

орган са: Мъже - 42 бр. / 60,87% и Жени - 27 бр. / 39,13 %. 

 

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

За отчетния период има настъпили промени в състава на колективния Управителен орган 

във връзка с постъпило заявление от г-жа Гинка Георгиева Дзимбова председател на Народно 

читалище „Отец Паисий-1919“ за излизане на Народно читалище „Отец Паисий-1919“ от 

Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански-МИГ Сандански“, поради 

несъвместимост на ангажиментите и по Решение на настоятелството на читалището.  

С Протокол № 37/17.06.2022 г. бе взето Решение № 175/ 17.06.2022 г. от заседание на 

членовете на колективния върховен орган с което се приема: 

Освобождаване на член на УС поради постъпило заявление от Народно читалище „Отец 

Паисий 1919 - представител на нестопанския сектор и приемане на нов член – Венцислав 

Вангелов Джоров представител на същия сектор.  

Промяната е одобрена с доклад № 93-3977 от 21.07.2022 г. на Зам.-министъра на 

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

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 

 

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

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

 

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

приложимо). 

Не приложимо. 
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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 01/19/4/0/00008/3/23. 

Проверката бе извършена през месец Ноември 2022г. от експерти от Регионален инспекторат 

Благоевград, ДФ „Земеделие“. Проверени бяха всички документи, фактури и платежни 

документи по извършени дейности и разходи за периода 01.07.2022г. – 30.09.2022г. 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 

Постигна

то за 

периода 

от 

началото 

на 

прилаган

е на 

СВОМР 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

СВОМР 

Бр. Мин. 23 13 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

Бр. Мин. 17 8 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Общ обем на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лв. 4 190 000 
2 823028,4

5 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой консултации, 

предоставени на 

потенциални 

бенефициенти 

Бр. 200 679 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Брой подпомогнати 

микропредприятия 
Бр. Мин. 8 5 

Мониторинг  

База данни и 
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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 5 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Проекти, свързани с 

опазване на природно-

културното наследство 

Бр. Мин. 2 3 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

предоставяне на услуги 

 

 

Бр. Мин. 4 6 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Организирани обучения 

Бр. Мин. 10 14 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой модернизирани 

земеделски стопанства Бр. Мин. 2 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой икономически 

единици, въвели нови 

продукти, процеси или  

технологии 

Бр. Мин. 6 2 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подобрени 

базисни/публични 

инфраструктурни 

единици (пътища, 

спортни съоръжения, 

градинки, паркове и др.) 

Бр. Мин. 4 1 

Проучване 

Отчети 

бенефициенти 

Мониторинг  

Изградени/обновени 

сгради и съоръжения 

свързани с културни, 

спортни и социални 

услуги 

Бр. Мин. 2 3 

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  
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ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой на населените 

места с успешно 

реализирани проекти по  

СВОМР 

Бр. Мин. 5 3 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Участници, завършили 

успешно обучение 

 

Бр. 

 

Мин. 50 

303 

Доклади от 

обучителите 

Списъци на 

участниците 

Връчени 

сертификати 

Жени, завършили 

успешно обучение 

 

Бр. 

Мин. 15 

155 

Списъци на 

участниците 

Връчени 

сертификати 

 

 

 

 

 

 

Въздействие 

Брутен брой създадени 

работни места 
Бр. Мин. 20 11 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по труда  

Население в селските 

райони, което се 

възползва от 

подобрените услуги 

Бр. 10 000 12 000 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по труда  

НСИ 

Допълнителен брой 

туристи в резултат от 

интервенциите по 

СВОМР 

Бр. 12 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по труда  

НСИ 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 
Брой проекти, 

финансирани 

 

Брой 

Мин. 3 

 
1 

Мониторинг  

База данни и 
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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 

информац

ия 

Изходен 
Брой проекти, 

финансирани по 
Брой Мин. 2 1 

Мониторин

г  

по мярката отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

 

Брой 
Мин. 3 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лева 700 000 380 213,95 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой, 

подпомогнати 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

 

Брой 

1 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой 

стопанства, 

въвели нов 

продукт или 

технология 

 

Брой 

2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Създадени 

нови 

насаждения 

Дка 10 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Дял на младите 

фермери, 

финансирани 

по мярката 

% 50 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Стопанства 

закупили нова 

техника 

 

Брой 2 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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мярката  База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 2 1 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лева 500 000 227 803,82 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ 

Резултат 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 1 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ  

Модернизирани 

предприятия и/или 

създадени мобилни 

такива 

Брой 2 1 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ  

Брой предприятия 

закупили техника 

и/или оборудване 

Брой 1 0 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ  

Брой предприятия, 

произвеждащи 

биологични продукти 

и/или въвели мерки за 

опазване на околната 

среда и/или 

увеличили 

производството и 

използвали енергия от 

възобновяеми 

енергийни източници 

Брой 1 1 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ  

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 2 3 

Мониторин

г  

База данни 

и отчети 

МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник 

на  

информаци

я 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 6 4 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 6 4 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 1 600 000 1 287 660,32 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности 

Брой 3 1 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Обем на 

инвестициите в 

туризъм /със 

съфинансиране/ 

Лева 500 000 289 344,00 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за 

нови, 

нетуристически 

услуги  

Брой 4 4 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Обем на 

инвестициите в 

нови, не 

туристически услуги 

/със съфинансиране/ 

Лева 500 000 1 287 660,32 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 

микропредприятията 

Брой 4 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

занаяти и/или 

свободни професии 

Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в 

сферата на 

техническите услуги 

Брой 1 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 
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и/или здравните 

услуги 

Въздействие 
Общ брой създадени 

работни места  
Брой 12 8 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Постигнат

о за 

периода от 

началото 

на 

прилагане 

на 

СВОМР 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 6 6 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 2 2 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 800 000 839 453,60 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти, 

свързани с 

подобряване на 

базисна и/или 

публична 

инфраструктура 

Брой 3 5 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти, 

включващи дейности 

за опазване на 

природното и 

културно наследство 

Брой 1 3 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

 

Възстановени 

общински пътища 
Км. 0,5 1,65 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за 

социални услуги 

и/или културни 

центрове и/или 

обществени сгради с 

Брой 3 3 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 
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подобрена база  

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 3 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие 

 Население 

облагодетелствано 

от дребно 

мащабните 

инвестиции 

Брой 15 000 16 000 

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. 3 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 480 000 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Изградени или 

ремонтирани съоръжения 

за туристически атракции, 

свързани с местното 

природно и културно-

историческо наследство 

Бр. 2 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Изграждане или 

ремонтиране на 
Брой 2 0 

Мониторинг  

База данни и 
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туристическа 

инфраструктура 

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 

земя и/или 

неземеделска земя 

Дка 12 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздействие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

техните сдружения 

% 50 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  
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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 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Мин. 1 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 70 000 78 232.00 

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  

 

Вижда се, че местната общност вече е по-информирана и има по-голямо търсене на експертни 

консултации от МИГ. На този етап от изпълнение на СВОМР има вече 12  стартирали проекти, 

одобрени за финансиране от МИГ и съотвено и от ДФЗ. 

 

От представените данни е видно, че вече има постигнати общи индикатори по СВОМР на МИГ 

Сандански. „Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти“ – заложени са 

200 бр. за целия период, а към момента за извършени 679 консултации на потенциални 

бенефициенти, което показва голям интерес от страна на местното население към Стратегията и 
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възможностите за финансиране. Индикаторът „Организирани обучения“ също постигнат, 

заложение са мин. 10 обучения, вече са организирани 14. В тази връзка е постигнат и 

„Участници, завършили успешно обучение“ – минимум 50 бр., МИГ Сандански е провела 

достатъчно обучения, за да обучи своите потенциални бенефициенти и към момента са обучени 

303 човека, от които 155 са жени. Към момента е постигнат и индикатор „Проекти, свързани с 

опазване на природно-културното наследство“, което е показателно за територията на МИГ 

Сандански, която е обособена като туристическа територия с богато природно и културно 

наследство. С опзаване на това неследство се насърчава развитието на природния и културния 

туризъм, което е и една от основните цели, които си поставя СВОМР: Специфична цел 1 – 

Развитие  на базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм 

и разширяването на туристическата зона.  

 

По подмярка 7.2 са постигнати всички изходни индикатори.  

 

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

Не приложимо 

 

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

- Опис на входяща кореспонденция за 2022 г: 

 

Вх. 

№ 

Дата Описание Подател 

№1 11.01.2022 г. Във връзка с изпълнение на бизнес план , съгласно сключен 

Административен договор с № BG06RDNP001 - 19.102-0004-

C01/27.05.2021 г. , Ви моля да допуснете промяна на същия , 

изразена в : 

1. Заложената като "Първа прогнозна година от бизнес плана 2021 г." 

в таблица 2 от БЪДЕ ПРОМЕНЕНА като : "Първа прогнозна година 

от бизнес плана 2022 г." 

2. Преобразуване на БУЛСТАТ на бенефициента . 

г-н Христо 

Димитров 

Манолев  

№2 17.01.2022 г.         Във връзка с предстояща промяна в представляващите лица на 

Народно читалище „Отец Паисий-1919“, град Сандански, искам да 

Ви уведомя, че лицето Димитър Иванов Цеков е починало. Той все 

още фигурира в Търговския регистър, но Настоятелството на 

читалището е подело стъпки за неговото заличаване.  

г-жа Гинка 

Георгиева 

Дзимбова - 

 Народно 

читалище 

"Отец 

Паисий-1919"  

№ 3  08.02.2022 г. Поддържане на база данни/регистри на МИГ , необходими за 

проследяване изпълнението на стратегиите за ВОМР през 

програмния период 2014-2020 г. 

Заместник -

министър на 

земеделието , 

храните и 

горите  
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№ 4  18.02.2022 г. Предоставяне на допълнителна информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

Министерств

о на 

земеделието ( 

МЗм ) 

№ 5  22.02.2022 г. Оферта за организиране на събития :  

1 - "Спортен ден под мотото "МИГ Сандански в подкрепа на младите 

плувни таланти" 

2 - "Организиране и провеждане на информационно събитие  - 

Празник на МИГ Сандански ". 

"ВАМО" 

ЕООД  

представлява

но от Гергана 

Иванова  

гр. 

Благоевград , 

ул. Тодор 

Александров 

№ 23 

№ 6  22.02.2022 г. Оферта за организиране на събития :  

1 - "Спортен ден под мотото "МИГ Сандански в подкрепа на младите 

плувни таланти" 

2 - "Организиране и провеждане на информационно събитие  - 

Празник на МИГ Сандански ". 

"Лъчи-М" 

ЕООД  

представлява

но от 

Димитър 

Проданов  

гр. 

Благоевград , 

ул. "Зеленка" 

№ 1 

№ 7  22.02.2022 г. Оферта за организиране на събития :  

1 - "Спортен ден под мотото "МИГ Сандански в подкрепа на младите 

плувни таланти" 

2 - "Организиране и провеждане на информационно събитие  - 

Празник на МИГ Сандански ". 

СДРУЖЕНИ

Е  "НА 

ФОКУС"  

представлява

но от 

Янислава 

Вангелова 

с. Струмяни , 

общ. 

Струмяни , 

обл. 

Благоевград 

№ 8 24.02.2022 г. Одобрение на годишен доклад за одобрение на дейностите през 2021 

г. по подмярка 19.4 " Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

г-н Борис 

Михайлов -  

изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

№ 9  01.03.2022г. Молба за получаване на становище за изменение на АДБФП след 

проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 

№160/01.07.2016г. 

Д-р Иван 

Панчев  

управител на 

"САН 

СМАЙЛ-

ГПИПДМ" 

ООД 

№ 10 21.03.2022 г. Изпращане на Заповед за определяне на общия размер на 

финансовата помощ по подмярка 19.4 

г-н Николай 

Каварджикли

ев  

изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

№ 11 24.03.2022 г. За получаване на Становище за изменение на АДБФП след 

проведена процедура за избор на изпълнител по реда на 

№160/01.07.2016 г. 

от ЗП Христо 

Димитров 

Манолев  
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№ 12 30.03.2022г. Уведомление за смяна на лична карта на Христо Димитров Манолев от ЗП Христо 

Димитров 

Манолев  

№ 13  01.04.2022 г.  Проектно предложение с код в ИСУН № BG06RDNP001 - 19.102-

0003 на                      ЗП Валентин Янев Граматиков  

от ЗП 

Валентин 

Янев 

Граматиков  

№ 14 06.04.2022 г. Заповед за частично одобрение на предложените дейности и разходи 

за 2022 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегии за ВОМР" на сдружение "Местна инициативна група - 

МИГ Сандански" 

от д-р 

Момчил 

Неков 

Заместник-

министър и 

Ръководител 

на УО на 

министерство

то на 

земеделието 

№ 15 13.04.2022г. Уведомително писмо : 

С настоящото писмо Ви уведомяваме , че искането Ви с № в ИСУН 

BG06RDNP001-19.102-0004 -C01-M005/18.01.2022г. За промяна на 

договор № BG06RDNP001-19.102-0004-C01/27.05.2021г. За 

отпускане на финансова помощ по подмярка 19.2 " Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" по ПРСР за периода 2014-2020 г. по проектно предложение 

с № в ИСУН № BG06RDNP001-19.102-0004 на кандидата Христо 

Димитров Манолев, УРН 573434 , по процедура за подбор на 

проектни предложения с № в ИСУН BG06RDNP001-19.102-S1 на 

МИГ "Сандански" , е уважено. 

от Държавен 

фонд 

"Земеделие" 

№ 16 15.04.2022г. На събрание на Настоятелството на Народно читалище " Отец 

Паисий-1919" , което се проведе на 13.04.2022г. , се взе решение на 

13.05.2022г. Да бъде свикано отчетно-изборно събрание на членовете 

на читалището . На това събрание ще бъде избран нов председател, 

членовете на настоятелство и проверителна комисия. След 

събранието ще бъдат направени промени в Търговския регистър и ще 

бъде заличено представляващото лице Димитър Иванов Цеков , 

което почина на 13.11.2021г. 

г-жа Гинка 

Георгиева 

Дзимбова 

председател 

на Народно 

читалище 

"Отец 

Паисий-1919" 

№ 17 03.05.2022 г. Молба за получаване на становище за изменение на АДБФП след 

проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 

№160/01.07.2016г. 

г-н Емил 

Ангелов 

Манджев 

управител на 

КАМИНИИН

ОКС ЕООД  

№ 18 12.05.2022 г. Искане за подписване на окончателно допълнително споразумение 

към Договора за предоставяне на финансова помощ ползвателя и 

ДФЗ-РА 

г-н Атанас 

Стоянов - 

кмет на 

община 

Сандански 

№ 19  23.05.2022 г. Решение № 01/19/4/0/00008/1/06/03/01 за изплащане на авансова 

финансова помощ 

г-н Николай 

Каварджикли

ев  

изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 
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№ 20 25.05.2022 г. Решение № 01/19/4/0/00008/3/20/03/01 за изплащане на финансова 

помощ 

г-н Николай 

Каварджикли

ев  

изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

№ 21 25.05.2022 г. Уведомително писмо за връщане на запис на заповед № 

01/19/4/0/00008/3/20/10/01 

г-н Николай 

Каварджикли

ев  

изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

№ 22 26.05.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-жа 

Маргарита 

Дацова 

Манолева 

№ 23  26.05.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа Лимонка 

Буйнова 

Панчева  

№ 24  27.05.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа 

Маргарита 

Дацова 

Манолева - 

фирма 

МЕЛНИК 

ВЮ ООД 

№ 25 27.05.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Иван 

Насков 

Атанасов 

№ 26 01.06.2022 г. Решение № 01/19/4/0/00008/3/21/03/01 за изплащане на финансова 

помощ на основание чл.20 ал. 2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители и чл. 30, ал. 1 т. 3 и т. 4 от НАРЕДБА 1 

от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. се издава настоящето решение на : СНЦ МИГ - 

Сандански 

г-н Николай 

Каварджикли

ев  

изпълнителен 

директор на 

ДФЗ 

№ 27 01.06.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-н Станислав 

Иванов 

Аргиров  

№ 28 01.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Станислав 

Иванов 

Аргиров - 

фирма 

СТРОЙ ГРУП 

ООД 

№ 29  01.06.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-н Георги 

Иванов 

Бакалов 

№ 30  02.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Георги 

Иванов 

Бакалов - 

фирма 

ВАНКО 007 

ЕООД 
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№ 31  02.06.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-н Геоги 

Атанасов 

Панчев  

№ 32 02.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа Ваня 

Христова 

Бисеринска  

№ 33 02.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа Любка 

Борисова 

Илиева - 

фирма 

СТЕФФ 

ФЕШЪН 

ЕООД 

№ 34 03.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Георги 

Атанасов 

Панчев - 

фирма 

"Георги 

Панчев - 81" 

ЕООД 

№ 35  03.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа Яна 

Менчова 

Мицева - 

Земеделски 

производител 

№ 36 03.06.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-н Емил 

Валентинов 

Арнаудов 

№ 37  03.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Красимир 

Валентинов 

Арнаудов - 

фирма "Вива 

Карс А" 

ЕООД  

№ 38 03.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Венцислав 

Вангелов 

Джоров 

№ 39  03.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Валентин 

Димитров 

Апостолов 

№ 40  03.06.2022 г. Решение за излизане на Народно читалище "Отец Паисий-1919" от 

Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Сандански 

- МИГ Сандански 

г-жа Гинка 

Дзимбова  

№ 41  06.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Георги 

Александров 

Георгиев - 

фирма 

"Холидей ин 

Мелник" 

ООД 

№ 42  06.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Евгени 

Георгиев 

Стоянов - 

фирма 

"ВИЗИЯ 73" 

ЕООД 
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№ 43  06.06.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-н Григор 

Иванов 

Секулов 

№ 44 06.06.2022 г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Иван 

Валентинов 

Самарджиев - 

Земеделски 

производител 

№ 45 07.06.2022 г. Заявление за прекратяване членство в Общото събрание на МИГ 

Сандански съгласно чл. 20 от устава  

г-н Младен 

Стоименов 

Тимчев 

№ 46 07.06.2022 г. Оферта с предмет : " Изработване на рекламни материали за 

популяризиране дейността на МИГ Сандански" 

Вяра 

Богаднова - 

управител на                 

"Партнер БГ" 

ЕООД  

№ 47 07.06.2022 г. Проектно предложение с код в ИСУН №BG06RDNP001-19-102-0002 

на ЗП Атанас Андонов Ковачев 

г-н Атанас 

Андонов 

Кавачев 

№ 48 08.06.2022г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н 

Александър 

Атанасов 

Ангелов 

№ 49 08.06.2022г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа 

Александра 

Стойчева 

Лазарова 

№ 50 08.06.2022 г. Искане за именение на договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански - подмярка 6.4 "Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности". 

Договор : BG06RDNP001-19.147-0007-C01 

Бенефициент : СТТОНГ 09 ЕООД 

г-н Васил 

Димитров 

Кючуков 

№ 51 09.06.2022г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански Георги 

Стоянов 

Динков 

№ 52  09.06.2022г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Васил 

Димитров 

Кючуков - 

фирма 

"СТРОНГ 09" 

ЕООД 

 № 53 09.06.2022г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-н Антон 

Славчев 

Ханджийски 

№ 54 09.06.2022г. Заявление за членство в Общото събрание на МИГ Сандански г-жа Ралица 

Валентинова 

Енчева 

№ 55 29.07.2022г. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на 

стратегията за ВОМР на сдружение "Местна инициативна група 

Сандански" през 2021 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

д-р Момчил 

Неков  

Заместник-

министър и 

Ръководител 

на УО 

№ 56 29.07.2022г. Одобрение на извършени промени в органите на управление на 

сдружение "Местна инициативна група - МИГ Сандански" 

д-р Момчил 

Неков  
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Заместник-

министър и 

Ръководител 

на УО 

№ 57 19.10.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.519-S1 от Държавен 

фонд „Земеделие“ , № 565 / подмярка 19.2 .  

Държавен 

фонд 

"Земеделие" 

№ 58 27.10.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация 

или разяснения по проектно предложение № BG06RDNP001-19.519-

0001 "Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм от манастир 

"Св. Св. Козма и Дамян" през общински зоокът до парк хотел 

"Пирин" , осигуряващ безопасна връзка между туристически обекти 

и атракции в град Сандански" 

Община 

Сандански 

№ 59 27.10.2022г. Получено писмо с Ваш изх. № 44 от дата 20.10.2022г., за извършена 

оценка , като Оценител в КППП по №BG06RDNP001-19.519 - МИГ 

Сандански - подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура" от Стратегия за ВОМР на СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" от ПРСР 

2014- 2020 г., назначена със Заповед № 13 от 27.10.2021 г. на Зам. 

Председателя на УС. 

Димитрина 

Маринкова - 

оценител в 

КППП 

№ 60 27.10.2022г. Получено писмо с Ваш изх. № 43 от 20.10.2022г., за предоставяне на 

разяснения и/или информация във връзка с извършена оценка , като 

Оценител в КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.519-S1 по 

подмярка 7.5 " Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура" от мярка 7 " Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони" от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Красимир 

Динчев - 

оценител в 

КППП 

№ 61 03.11.2022г. Решение № 01/19/4/0/00008/3/22/03/01 за изплащане на финансова 

помощ 

На основание чл. 20 а,  ал. 2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители и чл. 30, ал. 1 , т. 3 и т. 4 от НАРЕДБА 

№ 1 от 22.01.2016 г. за прилагане 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се 

издава настоящето решение на : СНЦ "МИГ-САНДНСКИ" 

Ива Иванова  

зам. 

Изпълнителен 

директор  

Държавен 

фонд 

"Земеделие" 

№ 62 08.11.2022г. Оферта за директно възлагане на обществена поръчка за услуга с 

предмет "Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" във 

връзка с прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие" в изпълнение на Споразумение № РД 50-148/21.10.2016г.  

Милена 

Стоянова - 

Управител на 

"ИСТИКОН" 

ЕООД 

№ 63 17.11.2022г. Искане и обосновка за изменение на договор за безвъзмездна 

финансова помощ от Дамяница АД , Договор № BG06RDNP001-

19.046-0002-C02 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" 

Филип 

Харманджиев 
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№ 64 24.11.2022г. Придружително писмо - относно Доклад от проверка на място  Николай 

Мавродиев 

началник 

отдел РТИ 

Благоевград 

№ 65 14.12.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по преведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.519-S1 от Държавен 

фонд "Земеделие" № 626 / подмярка 19.2 

Зам. 

Изпълнителен 

директор 

ДФЗ  

Ива Иванова 

№ 66 21.12.2022г. Получено писмо с Ваш изх. № 51 0т 14.12.2022г. , за предоставяне на 

разяснения и/или информация във връзка с извършена оценка , като 

Оценител в КППП по Процедура № BG06RDNP001 -19.519-S1 по 

подмярка 7.5 " Инвестиции за публично ползване в инфраструктура" 

от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Красимир 

Динчев - 

оценител в 

КППП 

№ 67 22.12.2022г. Получено писмо с Ваш изх. № 51 0т 14.12.2022г. , за предоставяне на 

разяснения и/или информация във връзка с извършена оценка , като 

Оценител в КППП по Процедура № BG06RDNP001 -19.519-S1 по 

подмярка 7.5 " Инвестиции за публично ползване в инфраструктура" 

от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Димитрина 

Маринкова - 

оценител в 

КППП 

№ 68 22.12.2022г. Проектно предложение с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.102-0001 

на "ДОСА - ПЛОД" ООД. 

Ивайло 

Андонов 

Тотев 

№ 69 30.12.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация 

или разяснения по проектно предложение № BG06RDNP001-19.519-

0001 "Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм от манастир 

"Св. Св. Козма и Дамян" през общински зоокът до парк хотел 

"Пирин" , осигуряващ безопасна връзка между туристически обекти 

и атракции в град Сандански". 

Атанас 

Стоянов - 

кмет на 

община 

Сандански 

 

- Опис на изходяща кореспонденция за 2022 г: 

 

Изх. 

№ 

Дата Описание Получател 

№1 05.01.2022 г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектите, 

съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014 - 2020 г.и Вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански . На 12.01.2022 г. ще бъде осъществено 

посещение на място. Ще бъде извършена проверка на 

проект : "Цялостна реконструкция на сградата на 

читалището в село Склаве в УПИ I,кв.25, с цел 

възстановяване на покривната конструкция и театралния 

кино салон" , Административния договор № 

BG06RDNP001-19.082-0002-C01/18.06.2020г. 

до г-н Атана Стоянов 

кмет на Община 

Сандански 
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№2 07.01.2022 г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектите, 

съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014 - 2020 г.и Вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански , е осъществен мониторинг в ИСУН на 

Административен договор № BG06RDNP001-19.147-

0007-C01/02.08.2021 г. Уведомяваме ви , че в резултат на 

проверката е установено,че не са предприети действия 

по изпълнение на дейностите по проекта в ИСУН. Моля, 

представете график за изпълнение на дейностите , 

съобразен със задълженията по договор. 

до г-н Васил Димитров 

Кючуков "СТРОНГ 

09" ЕООД 

№3 07.01.2021 Г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектите, 

съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014 - 2020 г.и Вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански , е осъществен мониторинг в ИСУН на 

Административен договор №BG06RDNP001-19.147-

0012-C01/25.08.2021 г.Уведомяваме ви , че в резултат на 

проверката е установено , че не са предприети действия 

по изпълнение на дейностите по проекта в ИСУН. Моля, 

представете график за изпълнение на дейностите , 

съобразен със задълженията по договора. 

до г-жа Христина 

Кръстева Рагева " 

РЕДЖИНА ДЕЛ 

МАРЕ"ЕООД 

№4 10.01.2022 г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектите, 

съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014 - 2020 г.и Вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански , бихме искали да ви уведомим , че на 

18.01.2022 г. в 10:00 часа ще бъде осъществено 

посещение на място. По време на посещението ще бъде 

извършена проверка на проект : 

1. Реконструкция , модернизация и подобрение на 

енергийната ефективност на винарна "Дамяница" , 

Административен договор № BG06RDNP001-19.046-

0002-C01/15.04.2021 г. 

до г-н Филип 

Харманджиев 

"Дамяница" АД 

№5 12.01.2022 г. Във връзка с постъпило писмо за изпълнение на бизнес 

план , съгласно сключен Административен договор  № 

BG06RDNP001-19.102-0004-С01/27.05.2021г , По 

процедура чрез подбор на проектни предложения за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г. Проект построяване на 

селскостопанска постройка за отглеждане на животни – 

овце .  

до г-н Христо Манолев  

№6 19.01.2022 г. Удостоверение за доход по Закона за семейните помощи 

за деца -  

на Мирослава Александрова Петрова 

Изпълнителен 

директор Ирина 

Илиева  
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№7 25.01.2022 г. Относно: Предоставяне на обобщен доклад за 2021 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански”.  

ДО 

ДИРЕКТОР 

ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ ГР. 

СОФИЯ  

№ 8 10.02.2022 г. Относно: Предоставяне на обобщен доклад за 2021 г. по 

подмярка 19.2 ''Прилагане на операциив рамките на 

стратегии 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 г. и в изпълнение на Споразумение № РД50-

148/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР 

До управителния орган 

на ПРСР 2014-2020г. 

Министерство на 

земеделието дирекция 

"Развитие на селските 

райони" гр.София 

№ 9 10.02.2022 г. Договор за банков револвиращ кредит № C-01/15.04.2016 

г. с кредитополучател СНЦ "Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански" 

До изпълнителния 

директор Общинска 

Банка АД - гр. София  

№ 10 10.02.2022 г. Искане за банков кредит / банкова гаранция До Общинска Банка 

АД 

№ 11 14.02.2022 г. Служебна бележка за доходи на Автономка Атанасова 

Ангелова 

Изпълнителен 

директор Ирина 

Илиева  

№ 12 21.02.2022 г. За представяне на оферта за организиране на следните 

събития: 

"Спортен ден под мотото "МИГ Сандански в подкрепа 

на младите плувни таланти" и "Организиране и 

провеждане на информационно събитие - Празник на 

МИГ Сандански" 

До г-н Димитър 

Проданов - Управител 

на " ЛЪЧИ-М" ЕООД  

гр. Благоевград 

№ 13 21.02.2022г. За представяне на оферта за организиране на следните 

събития: 

"Спортен ден под мотото "МИГ Сандански в подкрепа 

на младите плувни таланти" и "Организиране и 

провеждане на информационно събитие - Празник на 

МИГ Сандански" 

До г-жа Гергана 

Иванова - Управител 

на "ВАМО" ЕООД 

гр. Благоевград 

№ 14 21.02.2022г. За представяне на оферта за организиране на следните 

събития: 

"Спортен ден под мотото "МИГ Сандански в подкрепа 

на младите плувни таланти" и "Организиране и 

провеждане на информационно събитие - Празник на 

МИГ Сандански" 

До г-жа Янислава 

Вангелова 

представляващ 

Сдружение  

"НА ФОКУС " 

с.Струмяни 
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№15 23.02.2022 г. Предоставяне на допълнителна информация по 

заявление ( вх. № 19-19-2-01-2 от 29.09.2021г.) за 

одобрение на планираните дейности и разходи по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР" за 2022 г. на Сдружение с 

нестопанска цел " Местна инициативна група Сандански 

- МИГ Сандански". 

г-н Стефан Спасов - 

председател на 

комисия за преценка 

обосноваността на 

разходи на МИГ 

Министерство на 

земеделието 

№ 16  01.03.2022 г. Договор за учредяване на залог върху вземания от 

09.04.2021г. Между Общинска банка АД и СНЦ "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

До г-н Борис 

Михайлов 

изпълнителен 

директор ДФЗ 

разплащателна 

агенция 

№ 17 02.03.2022 г. Относно : Постъпило писмо с вх. № 9/01.03.2022г. Във 

връзка с искане за становище относно изменение на 

АДБФП № BG06RDNP001-19.147-0001 - C01/2021г. 

до Д-р Иван Панчев  

управител на "САН 

СМАЙЛ-ГПИПДМ" 

ООД 

№ 18 22.03.2022 г. Членски внос за 2022 г. на Община Сандански, към СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" в размер на 6 000.00 лв. 

до г-н Атанас Стоянов 

кмет на община 

Сандански 

№ 19  28.03.2022г. Обобщена информация по чл. 230, ал.1,т.7 от ЗОП Агенция по 

обществените поръчки 

№20 29.03.2022г. Искане от Атанас Славчев Стоянов , Председател на 

Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански" за възобновяване на 

рег.производство №20210315141617 на Търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с 

нетопанска цел, воден от Агенция по вписванията 

до Агенция по 

вписванията 

Търговски регистър и 

регистъра на 

юридическите лица с 

нетопанска цел 

№21 01.04.2022 г. Оттегляне на проектно предложение с код в ИСУН 

№BG06RDNP001-19.102-0003 с кандидат ЗП Валентин 

Янев Граматиков по подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от СВОМР на СНЦ "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански" , 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие". 

До г-н Николай 

Каварджиклиев 

изпълнителен 

директор на ДФЗ гр. 

София 1618  

№ 22 12.04.2022г. Предоставяне на информация за планирани, в процес на 

и проведени обществени поръчки , независимо от 

източника на финансиране за 2022г. На сдружение с 

нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански-

МИГ Сандански" по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР" в изпълнение на 

Споразумение №РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР от ПРСР 2014 - 2020г. 

до г-н Николай 

Каварджиклиев 

изпълнителен 

директор на ДФЗ гр. 

София 1618  

№ 23  14.04.2022г. Издаване на Запис на заповед , обезпечаваща заявка за 

авансово плащане на СНЦ "Местна инициативна група 

Сандански-МИГ Сандански" за 2022г. 

до г-н Атанас Стоянов 

кмет на община 

Сандански 
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№ 24 04.05.2022 г. Постъпило писмо от "КАМИНИНОКС" ЕООД с наш вх. 

№ 17 от 03.05.2022 г. относно искане на Становище за 

изменение на АДБФП след проведена процедура за 

избор на изпълнител по реда на ПМС №160/01.07.2016г. 

До  

г-н Емил Ангелов 

Манджев 

управител на 

„КАМИНИИНОКС“ 

ЕООД 

№ 25 18.05.2022 г. 1. Относно : Постъпило писмо от Община Сандански с 

наш вх. № 18 от 12.05.2022 г. относно искане за 

изготвяне и подписване на окончателно допълнително 

споразумение към Договор за БФП за вписване на 

изпълнителите по одобрените предварителни разходи 

(изготвяне на технически проекти и авторски надзор). 

до г-н Атанас Стоянов 

кмет на община 

Сандански 

№ 26 18.05.2022 г. Покана за сключване на договор с предмет :  

"Изготвяне на анализ на тема : "Проучване и анализ на 

национални и европейски практики за интеграция на 

уязвими групи/вкл. представители на етнически 

малцинства/,приложими на територията на МИГ 

Сандански"". 

Янислава Вангелова -

Представляващ 

Сдружение "НА 

ФОКУС" с.Струмяни 

,обл.Благоевград 

№ 27 30.05.2022 г.  Провеждане на работна среща в изпълнение на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегията 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, в 

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

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански”.  

г-н д-р Момчил Неков 

- ръководител на 

управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

Министерство на 

Земеделието 

г-н Николай 

Каварджиклиев -

изпълнителен 

директор на ДФЗ 

№ 28  02.06.2022 г. Относно: Уведомително писмо за провеждане на работна 

среща във връзка с изпълнението на дейности и разходи 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

СВОМР“, одобрени със Заповед  № РД 09-324/25.03.2022 

г.  

г-н д-р Момчил Неков 

- ръководител на 

управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

Министерство на 

Земеделието 

г-н Николай 

Каварджиклиев -

изпълнителен 

директор на ДФЗ 

№ 29 02.06.2022 г. ПОКАНА за представяне на оферта за изпълнение на 

поръчка с предмет: "Изработване и отпечатване на 

рекламни материали за популяризиране дейността на 

МИГ Сандански" 

Вяра Богданова - 

Управител на 

"Партнер БГ" ЕООД 
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№ 30 07.06.2022 г. Оттегляне на проектно предложение с код в ИСУН 

№BG06RDNP001-19.102-0002 с кандидат Атанас 

Андонов Кавачев по подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от СВОМР на СНЦ "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански" , 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР". 

г-н Николай 

Каварджиклиев 

изпълнителен 

директор на Държавен 

Фонд "Земеделие" 

№ 31 09.06.2022г. Във връзка с постъпило писмо с наш вх. № 

50/08.06.2022г. Относно искане за становище за 

изменение на АДБФП № BG06RDNP001-19.147-0007-

C01/02.08.2021г., вписване на избрания изпълнител 

"ФИТ 2019" ЕООД, Ви уведомяваме за одобрено 

заявление за промяна на договора от УС на МИГ 

Сандански. 

Приложено Ви изпращаме :  

1. Решение на УС №357/09.06.2022г. 

2. Протокол на УС №209/09.06.2022г. 

г-н Васил Димитров 

Кючуков 

"СТРОНГ 09" ЕООД 

№ 32  10.06.2022г. Промяна в състава на Колективния върховен орган на 

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 

група Сандански - МИГ Сандански" 

г-н д-р Момчил Неков 

- ръководител на 

управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

Министерство на 

Земеделието 

г-н Николай 

Каварджиклиев -

изпълнителен 

директор на ДФЗ 

№ 33 21.06.2022г. Промяна в състава на Колективния управителен орган на 

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 

група Сандански-МИГ Сандански" 

г-н д-р Момчил Неков 

- ръководител на 

управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

Министерство на 

Земеделието 

г-н Николай 

Каварджиклиев -

изпълнителен 

директор на ДФЗ 

№ 34 21.06.2022г. Допълнение към писмо с Изх.№ 32/10.06.2022г. За 

промяна в състава на Колективния върховен орган на 

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 

група Сандански-МИГ Сандански". 

г-н д-р Момчил Неков 

- ръководител на 

управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

№35 23.08.2022г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектите , 

съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014 – 2020 г. и Вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански , бихме искали да Ви уведомим , че на 

07.09.2022г. в 10:00 часа ще бъде осъществено 

посещение на място. По време на посещението ще бъде 

извършена проверка на проект : 

 

1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от 

СТРОНГ 09 ЕООД“ , Административен договор № 

BG06RDNP001–19.147-0007-C01/02.08.2021г. 

 

г-н Васил Кючуков   

„СТРОНГ 09“ ЕООД 
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№36 24.08.2022г. Покана за сключване на договор с предмет : 

"Организиране и провеждане на информационно събитие 

- Празник на МИГ Сандански" 

Гергана Иванова - 

Управител на 

"ВАМО"ЕООД, гр 

Благоевград ,ул. 

"Тодор Александров" 

№23 

№ 37 13.09.2022г. Заявление във връзка с Организиране и провеждане на 

изложение на местни производители на територията на 

МИГ Сандански - "Празник на МИГ Сандански", което 

ще се проведе на 08.10.2022г., от 12 : 00 ч. в Градски 

парк "Свети Врач" гр. Сандански  

до г-н Атанас Стоянов 

кмет на община 

Сандански 

№ 38 13.09.2022г. Относно: „Организиране и провеждане на 

информационно събитие – Празник на МИГ Сандански“ 

ДО Г-Н ГЕОРГИ 

СЪБЕВ   

РЪКОВОДИТЕЛ НА  

УПРАВЛЯВАЩИЯ 

ОРГАН НА ПРСР 

2014-2020 Г. 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ДО Г-Н ГЕОРГИ 

ТАХОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛН 

ДИРЕКТОР НА 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

№ 39 21.09.2022г. Организиране на "Прзник за популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и дейността на МИГ Сандански" 

на 08.10.2022г. В празника е включена дейност 

"Провеждане на информационен панел за представяне на 

СВОМР и изпълнението и , във връзка със спечифични 

за територията теми , свързани с приоритетите на 

СВОРМ" , в тази връзка бихме искали да използваме 

Конферентната зала на Народно читалище "Отец Паисий 

- 1919" - Сандански на 08.10.2022г. от 09:00 ч. до 10 : 30 

ч. За изпълнение на дейност "Изложение на местни 

производители, вкл. демонстрация/дегустация от 

територията на МИГ" в градски парк "Свети Врач" от 12 

: 00 ч. , бихме искали танцов състав от читалището да 

вземе участие в рамките на 10 минути с цел поздрав за 

гостите на празника. Изложението ще бъде официално 

открито от 12 : 00 ч. от г-н Атанас Стоянов - 

Председател на УС на МИГ Сандански 

г-жа Галя Вангелова - 

Председател на 

Народно читалище 

"Отец Паисий - 1919" - 

Сандански 

№ 40 26.09.2022г. Заявление за одобрение на планираните дейности и 

разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР " за 2023 г. на 

сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 

група Сандански-МИГ Сандански " 

ДО Г-Н ГЕОРГИ 

СЪБЕВ   

РЪКОВОДИТЕЛ НА  

УПРАВЛЯВАЩИЯ 

ОРГАН НА ПРСР 

2014-2020 Г. 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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№ 41  13.10.2022 г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектите , 

съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014 – 2020 г. и Вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански , бихме искали да Ви уведомим , че на 

21.10.2022 г. ще бъде осъществено посещение на място. 

По време на посещението ще бъде извършена проверка 

на проект : " Доставка и монтаж на три броя машини за 

изработка на димоотводи в производствено хале , 

находящо се в УПИ IV в кв. 35 по плана на с. Дамяница  

,общ. Сандаски , обл. Благоевград" , Административен 

договор № BG06RDNP001-19.147-0004-C02. 

г-н Емил Ангелов 

Манджев управител на 

"КАМИНИНОКС"ЕО

ОД 

№ 42 20.10.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.519-S1 от Държавен фонд „Земеделие“, № 

565/подмярка 19.2.  

С изх. № 01-6300/274/17.10.2022г. и вх. № 

57/19.10.2022г. за МИГ Сандански. 

г-н Атанас Стоянов 

кмет на община 

Сандански 

№43 20.10.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.519-S1 от Държавен фонд „Земеделие“,  

№ 565/подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 214- 2022г. 

  

С изх. № 01-6300/274/17.10.2022г. и вх. № 

57/19.10.2022г. за МИГ Сандански. 

г-н Красимир Димчев 

оценител в КППП на 

етап АСД 

№44 20.10.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.519-S1 от Държавен фонд „Земеделие“,  

№ 565/подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 214- 2022г. 

  

С изх. № 01-6300/274/17.10.2022г. и вх. № 

57/19.10.2022г. за МИГ Сандански. 

г-жа Димитрина 

Маринкова оценител в 

КППП на етап АСД 

№45 31.10.2022г. Проведена процедура за подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-19.519-S1 по подмярка 

7.5 "Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка 

по мащаб туристическа инфраструктура " от Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

"Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански" 

г-жа Ива Иванова 

зам.изпълнителен 

директор на Държавен 

фонд"Земеделие" 

гр. Плевен, ул. Васил 

Левски № 1 ет.9  

№46 01.11.2022г. Покана за представяне на оферта за изпълнение на 

поръчка с предмет: 

"Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ 

"Местна инициативн група Сандански - МИГ 

Сандански" 

Милена Стоянова - 

Управител на 

"ИСТИКОН" ЕООД 



47 

 

№47 15.11.2022г. Покана за сключване на договор с предмет : 

"Изготвяне на междинна оценка на стратегия за ВОМР" 

Янислава Вангелова -

Представляващ 

Сдружение "НА 

ФОКУС" с.Струмяни 

,обл.Благоевград 

№ 48 18.11.2022г. Постъпило писмо от Бенефициент „Дамяница“ АД  Филип Харманджиев  

управител  на 

Дамяница АД 

№ 49 13.12.2022г. Представяне на подновени застрахователни полици на 

закупени активи по дейности " на мярка 19 и 

Споразумение №РД50-148/ 21.10.2016 г. по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

ВОМР" на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански" . 

изпълнителния 

директор на Държавен 

Фонд Земеделие  

№50 14.12.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.519-S1 от Държавен фонд „Земеделие“, № 

626/подмярка 19.2.  

С изх. № 01-6300/1594/12.12.2022г. и вх. № 

65/14.12.2022г. за МИГ Сандански. 

г-н Атанас Стоянов 

кмет на община 

Сандански 

№51 14.12.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.519-S1 от Държавен фонд „Земеделие“, № 

626/подмярка 19.2.  

С изх. № 01-6300/1594/12.12.2022г. и вх. № 

65/14.12.2022г. за МИГ Сандански. 

г-н Красимир Динчев 

Оценител на етап АСД 

№52 14.12.2022г. Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.519-S1 от Държавен фонд „Земеделие“, № 

626/подмярка 19.2.  

С изх. № 01-6300/1594/12.12.2022г. и вх. № 

65/14.12.2022г. за МИГ Сандански. 

г-жа Димитрина 

Маринкова Оценител 

на етап АСД 

№ 53 15.12.2022г. Във връзка със задължение на МИГ Сандански да 

сосъществява мониторинг на изпълнението на проектите 

, съгласно Административните договори за предоставяне 

на БФП по ПРСР 2014-2020 г. и вътрешни правила за 

мониторинг на изпълнение на проекти към СВОМР на 

МИГ Сандански, бихме искали да Ви уведомим, че на 

21.12.2022г. в 10:00 часа ще бъде осъществено 

посещение на място. По време на посещението ще бъде 

извършена проверка на проект :  

"Ново оборудване в "САН СМАЙЛ" ООД в подкрепа на 

развитието на денталния туризъм в община Сандански" , 

Административен договор № BG06RDNP001-19.147-

0001-C01/30.07.2021г. 

г-н Иван Панчев 
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№ 54 22.12.2022г. Оттегляне на проектно предложение с код в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.102-0001 с кондидат "ДОСА - ПЛОД" 

ООД по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски 

стопанства" от СВОМР на СНЦ "Местна инициативна 

група Сандански - МИГ Сандански", подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие". 

г-жа Ралица Мотовска 

- Дирекция 

"Договориране по 

ПМРСР" ДФЗ, гр. 

София 

№55 30.12.2022г. Проведена процедура за подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-19.519-S1 по подмярка 

7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

, туристическа инфраструктура и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура" от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ "Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

г-жа Ива Иванова 

зам.изпълнителен 

директор на Държавен 

фонд"Земеделие" 

гр. Плевен, ул. Васил 

Левски № 1 ет.9  

 

 

 

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: 02.02.2023г. 

 

…………………………… 

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 0 0 16,5 8 7 4 7 4 

(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 32 195 60 000 40 470 40 470 
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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 

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 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

               

Подмярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

Мин. 3 0 6 0 3 0 3 0 1 0 1 33,33% 0 0 0 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

Мин. 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 50% 1 1 50% 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Мин. 6 0 12 0 6 0 6 0 4 0 4 66,67% 2 2 16,67% 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

Мин. 6 0 9 0 8 0 8 1 6 1 6 100% 1 2 33,33% 

Подмярка 7.5 Мин. 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

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 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100% 0 0 0 

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на 

горските 

екосистеми“ 

Мин. 1               

Общо: Мин. 23 0 31 0 21 0 21 1 13 1 13 56,52% 4 5 21,74% 

(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“  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
0,00 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 468,58 118 734,29 108389,11 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 287 

660,32 
965 745,24 458235,00 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787459,90 733422,47 134 694,02 

Подмярка 7.5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви“ 

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

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

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

Подмярка 8.5. 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

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

Общо: 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
2 312 

588,80 

1 817 

902,00 
701318,13 

(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 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процен

т на 

одобрен

ие 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

Изпла

тена 

субсид

ия 

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“  

446923,00 1590026,18 935635,71 755 196,70 453117,78 755196,70 453117,78 380213,95 228128,37 228128,37 218794,63 51,04% 0,00 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/мар

кетинг на 

селскостопанск

и продукти“ 

318704,05 637408,07 318704,03 637 408,07 318704,03 637408,07 318704,03 237468,58 118734,29 118734,29 199969,76 37,26% 
108389

,11 

Подмярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

1475983,02 2752358,03 2028146,94 1 967 977,37 1475983,02 1967977,37 1475983,02 1287660,32 965745,24 965745,24 510237,78 65,43% 
458235

,00 

Подмярка 7.2 „ 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструктур

а“ 

825248,14 921394,51 867356,98 886 955,52 832917,99 886955,52 832917,99 839453,60 785416,07 785416,07 39832,07 95% 
134694

,02 

Подмярка 7.5 

„Инвестиции за 
515191,64 369003,03 369003,03 369 003,03 369003,03 369003,03 369003,03 0,00 0,00 0,00 515191,64 0% 0,00 
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публично 

ползване в 

инфраструктур

а за отдих, 

туристическа 

информация и 

малка по 

мащаб 

туристическа 

инфраструктур

а“ 

Подмярка 8.1 „ 

Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на 

горски масиви“ 

 

72 461,95 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 461,95 0,00 0,00 

Подмярка 8.3 „ 

Подпомагане за 

предотвратяван

е на щети по 

горите от 

горски пожари, 

природни 

бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

78233,20 78232,00 78232,00    78 232,00      78232,00 78232,00 78232,00 78232,00 78232,00 78232,00 1,20 100,00% 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 

 

0,00 
0,00 0,00 

Общо: 3732745,00 6348421,82 4 597 078,69 4 694 772,69 3527957,85 4694772,69 3527957,85 2823028,45 2176255,97 2176255,97 1556489,03 58,30% 
701318

,13 

(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 

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 

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. 11 0 20 0 11 0 11 0 6 0 6 54,54% 3 3 27,27% 

Приоритет 2 

“Постигане на 

балансирано 

развитие на 

територията чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура 

и интегрирането 

на малките 

населени места и 

селските 

Мин. 9 0 10 0 9 0 9 1 6 1 6 66,67% 1 2 22,22% 
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стопанства в 

туристическия 

продукт.” 

Приоритет 3 

„Опазване и 

разширяване на 

горските масиви 

и на 

компонентите на 

околната среда.“ 

Мин. 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 33,33% 0 0 0 

Общо: Мин. 23 0 31 0 21 0 21 1 13 1 13 56,52% 4 5 21,74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1905342,85 1312607,90 566624,11 

Приоритет 2 “Постигане 

на балансирано развитие 

на територията чрез 

подобряване на 

основната и на 

социалната 

инфраструктура и 

интегрирането на 

малките населени места и 

селските стопанства в 

туристическия продукт.” 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 839453,60 785416,07 134694,02 

Приоритет 3 „Опазване и 

разширяване на горските 

масиви и на 

компонентите на 

околната среда.“ 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 2744796,45 2098023,97 701318,13 

 

 

 

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



60 

 

 

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 

Процен

т на 

одобрен

ие 

колона 

11 

разделе

на на 

колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1 

„Подобряване 

на 

ефективността 

на 

производството 

и реализирането 

на продукцията 

на малките  и 

средни селски 

стопанства чрез 

въвеждане на 

иновации и 

разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности.“ 

2 241 610,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 979 792,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 282 486,68 3 360582,14 2 247804,83 3 360582,14 2 247804,83 1905342,85 1312607,90 1312607,9 929 002,17 
58,562 

% 
566624,11 

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 340439,78 1 290397,54 1 236360,01 1 255958,55 1 201621,02 1 255958,55 1 201621,02 839453,6 785416,07 785416,07 555 023,71 58,59 % 134694,02 

Приоритет 3 150 695,15 78 232,00 78 232,00 78 232,00 78 232,00 78 232,00 78 232,00 78 232,00 78 232,00 78 232,00 72 463,15 51,91 % 0,00 
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„Опазване и 

разширяване на 

горските масиви 

и на 

компонентите 

на околната 

среда.“ 

Общо: 3732745,00 6348421,82 4597078,69 4694772,69 3527657,85 4694772,69 3527657,85 2823028,45 2176255,97 2176255,97 1556489,03 58,30% 701318,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
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Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

2. Таблицата се попълва за годината на доклада       

 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в 

най-голяма степен допринасят 

проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони и 

насърчаване на 

новаторските технологии в 

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; 

4 2 1 586 971,38 346 862,66 108 389,11 
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селското стопанство и 

устойчивото управление на 

горите, с акцент върху 

следните области: 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително преработката 

и предлагането на пазара на 

селскостопански 

продукти,на хуманното 

отношение към животните 

и управлението на риска в 

селското стопанство с 

акцент върху следните 

области: 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност 

към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации; 

2 1 1 318 704,03 118 734,29 108 389,11 

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 
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Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора 

на селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването 

на бедността и 

икономическото развитие в 

селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и разкриването на 

работни места; 

6 4 2 1 475 983,02 965 745,24 458 235,00 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
0 0 0 0 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  10 7 2 1 280 153,02 863 648,07 134 694,02 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер 

за 

проекти

, 

одобрен

и от 

ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер 

за 

проекти

, 

изплате

ни от 

ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, 

където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели  

Проекти за 

сътрудничество по 

мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и 

др. подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 

За мерки 3.1, 

4.1, 5, 6, 8.1 до 

8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

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 

1 0 
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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 

1 1 

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 

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

4C Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

Обща подпомогната 

площ (ха)  0 0 
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стопанство стопанство) 

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 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха) 0 0 
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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. 12 0 11 0 10 0 10 1 7 1 7 58,33%             1      2 16,67% 

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
 0 9 0 9 0 9 1 6 1 6   1 1  

НПО  0 1             

други  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   0 1  

ЧАСТНИ Мин. 11 0 20 0 11 0 11 0 6 0 6 54,55% 3 3 27,27% 

Малко или средно 

предприятие 
 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1   1 1  

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 0 16 0 9 0 9 0 5 0 5   2 2  

Физическо лице ЗП  0 3 0 2 0 2 0 1 0 1     

ЕТ  0 3 0 1 1 1 0 0 0 0     

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

 0 10 0 6 0 6 0 4 0 4     

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: Мин. 23 0 31 0 21 0 21 1 13 1 13 56,52% 4 5 21,74% 

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 1491134,93 1368629,54 1314592,01 1334190,55 1280153,02 1334190,55 1280153,02 917685,60 863648,07 863648,07 627486,86 57,92% 134694,02 

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
 1301272,56 1247235,03 1281833,57 1227796,04 1281833,57 1227796,04 865692,00 811654,47 811654,47     82700,42 

НПО  15000,00 15 000.00                     

други  52356,98 52356,98 52356,98 52356,98 52356,98 52356,98 51993,60 51993,60 51993,60     51993,60 

ЧАСТНИ 2241610,07 4979792,28 3282486,68 3360582,14 2247804,83 3360582,14 2247804,83 1905342,85 1312607,90 1312607,90 929002,17 58,56% 566624,11 

Малко или средно 

предприятие 
 820871,70 449215,68 316 171.70 164775,68 316171,70 164775,68 237468,58 118734,29 118734,29     108389,11 

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 
4158 920,58 

 

2 

833271,00 
3 044410,44 2 083029,15 3 044410,44 2 083029,15 1699629,13 1195189,74 1195189,74   458235,11 

Физическо лице ЗП  1018427,88 611056,73 688298,40 412978,80 688298,40 412 978 .80 380213,95 228128,37 228128,37    

ЕТ  473874,43 355405,82 324406,14 243304,60 324406,14 243304,60 0 0      

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

 2666618,27 1866808,45 2031705,90 1426745,75 2031705,90 1426745,75 1289415,18 967061,37 967061,37    

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от 

ЕЗФРСР: 
3732745,00 6348421,82 4597078,69 4694772,69 3527957,85 4694772,69 3527957,85 2823028,45 2176255,97 2176255,97 1556489,03 58,30% 701318,13 

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 

субсиди

я 

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“  

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     390 539,00 234 323,40 380 213,95 228 128,37  

 Атанас 
Андонов 

Ковачев - ЗП 

„Закупуване на 
техника за 

задоволяване 

нуждите на 
стопанството от 

фураж“ 

327 294,08 196376,45 60%     Оттеглено    

 

Валентин Янев 
Граматиков - 

ЗП 

„Закупуване на 

техника за 
обезпечаване на 

ферма със собствен 

фураж“ 

300 594,80 180356,88 60 %   

 

 
Оттеглено       

„ДОСА – 

ПЛОД“ ООД 

„Закупуване на 
земеделска техника за 

овощна градина“ 

167800,00 83900,00 60%     
 

Оттеглено       

Подмярка 

4.2 

„Инвестици

и в 

преработка/

маркетинг 

на 

селскостопа

нски 

продукти“ 

              

Дамяница АД 

„Реконструкция, 
модернизация и 

подобряване на 

енергийната 
ефективност на 

винарна "Дамяница"" 

249 273,40 124 636,70 50 % 249 273,40 124 636,70   249 273,40 124 636,70 237 468,58 118 734,29 

 
 

 

108389,1

1 

 

Подмярка 

6.4. 

„Инвестици

и в 

"САН СМАЙЛ 

- групова 
практика  за 

извънболнична 

„Ново оборудване 

в „САН СМАЙЛ“ 
ООД в подкрепа 

на развитието на 

290 572,00 217 929,00 75 % 290 572,00 217 929,00   290 572,00 217 929,00 289 344,00 217 008,01  
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подкрепа на 

неземеделск

и дейности“ 

помощ по 
дентална 

медицина " 

ООД 

денталния 
туризъм в община 

Сандански „, 

 
 

„КАМИНИНО

КС“ 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   374 926,86 281 195,14 374 400,00 280 800,00 
280800,0

0 

„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   236 580,00 177 435,00 236 580,00 177 435,00 
177435,0

0 

„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   391 054,87 293 291,15 387 336,32 290 502,23  

Подмярка 

7.2 „ 

Инвестиции 

в 

създаването, 

подобряване

то или 

разширяван

ето на 

всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраструк

тура“ 

 

 

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 81 912,07 81 912,07  

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 - - 272 178,68 272 178,68 265 478,80 265 478,80  

Община 

Сандански 

„Цялостна 

реконструкция на 
сградата на 

кметството в село 

Дебрене и 
обезопасяване на 

строителните 

елементи в УПИ 

46 938,80 46 938,80 100% 46 938,80 46 938,80 - - 46 938,80 46 938,80 44 115,28 44 115,28  
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VI 
/представляващ 

УПИ I и УПИ II 

по стар план/, с 
цел подобряване 

на енергийната 

ефективност и 
качеството на 

административни

те услуги” 

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 - - 306 832,38 252 794,85 306 832,38 252 794,85  

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 89 121,47 89 121,47 82 700,42 

Подмярка 

7.5 

„Инвестици

и за 

публично 

ползване в 

инфраструк

тура за 

отдих, 

туристическ

а 

информация 

и малка по 

мащаб 

туристическ

а 

инфраструк
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тура“ 

Подмярка 8.1 

„ 

Подпомагане 

за залесяване 
и създаване 

на горски 

масиви“ 

              

Подмярка 

8.3 „ 

Подпомаган

е за 

предотвратя

ване на 

щети по 

горите от 

горски 

пожари, 

природни 

бедствия и 

катастрофи

чни 

събития“ 

              

Подмярка 

8.5. 

„Подпомаган
е за 

инвестиции 

за 

подобряване 

на 

устойчивостт
а и 

екологичната 

стойност на 
горските 

екосистеми“ 

              

Общо:            2692802,85 2046030,37  649324,53 

(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. 

 


