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    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г.  

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

  брой 2020 година 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” е неправителствена организация за 

осъществяване на общественополезна дейност, основана през 2010 година като публично-частно 

партньорство между местната власт, представители на стопанския сектор, неправителствени 

организации, граждани.  
В програмния период 2014-2020 година, СНЦ „МИГ–Разлог” 

прилага подхода „Водено от общностите местно развитие“ като част от 

общата селскостопанска политика на ЕС, базирана на подхода ЛИДЕР. В 
своята дейност МИГ се ръководи от принципите на подхода „ЛИДЕР”: 

териториален подход;  публично-частни партньорства; начин на 

планиране „отдолу-нагоре”; многосекторен подход; иновации; 
сътрудничество и работа в мрежа. Сдружението спазва нормативната база 

и указанията, приложими за Местните инициативни групи в България.  

Целта за новия програмен период е, чрез Стратегията за водено от 

общностите местно развитие и одобрения за прилагането й финансов 
ресурс в размер на 1,5 милиона евро, да бъдат финансирани най-малко 35 

проекта на територията на община Разлог.  
 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

НА  СТРАТЕГИЯТА  
            През 2020 г. екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Разлог” 
проведе:  

 информационна кампания във всички населени места на територията на Община Разлог с 

представители на заинтересованите страни и потенциални бенефициенти по стратегията; 

 два информационни семинара, които имаха за цел да популяризират възможностите за 

финансиране на проектни идеи чрез проект по Стратегията за ВОМР на МИГ Разлог; 

 три обучения на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по бизнес мерките от 
СВОМР” за разясняване на условията за кандидатстване във връзка с обявяване на приеми 

за финансиране на проектни предложения по мерките от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) 
Информационните събития целят да запознаят подробно заинтересованите лица от територията на 

МИГ, по отношение на условията за допустимост (на кандидата, дейностите по проекта и 

разходите), интензитета на финансово подпомагане, критериите за оценка и подбор на проектни 

предложения по мерките от СВОМР. Участниците получиха подробна информация за 
възможностите за финансиране на проектни идеи, допустими и недопустими дейности, планиране, 

изпълнение на условията за допустимост и на критериите за оценка; финансовите параметри на 

ниво стратегия, мярка и отделен проект. Участниците получиха отговори на конкретни въпроси, 
свързани с начина за кандидатстване с проектни предложения, възможностите за консултации и 

източниците на информация. 
 

 

Темите в броя: 
Информационни дейности за 
популяризиране на 
Стратегията  

 стр.1 
Обмяна на опит с МИГ от 
България 

стр. 2 
Процедури за прием на 
проектни предложения през 
2018, 2019 и 2020 г. 

стр. 2 
Индикативен график за прием 
на проектни предложения по 
СВОМР за 2021 година 

                                стр. 3 
Подписани договори с 
кандидати по СВОМР 

стр.4- 6 
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ОБМЯНА НА ОПИТ С МИГ ОТ БЪЛГАРИЯ  
На 23 и 24 юли 2020 г., в гр. Поморие, се проведе двудневна работна среща  между екипите 

на СНЦ „МИГ – Разлог” и СНЦ „МИГ-Поморие”. Представен бе напредъкът по изпълнение на 

стратегиите за местно развитие. 

 

Представени бяха мерки от Стратегиите за ВОМР 
на двете МИГ, по които има приключили и 

текущи приеми на проектни предложения, често 

допускани грешки, идентифицирани проблеми и 
приложими добри практики във връзка с 

приемите на проекти. Посетен беше офисът на 

Местна инициативна рибарска група – Поморие, 

бе представена организацията, териториалният й 
обхват и нейната дейност. Срещата на трите 

организации приключи с посещение на 

реализирани проектни предложения по 
стратегията на МИРГ-Поморие. Обсъдени бяха 

възможности за бъдещо сътрудничество. 

Подобна среща между екипите на СНЦ „МИГ-
Разлог” и СНЦ „МИГ-Раковски” се проведе в 

дните 27 и 28 август 2020 г. Срещата се 

организира с цел  споделяне на опит и обмен на 

добри практики,  във връзка с изпълнението на 
Стратегиите за ВОМР на МИГ. Проведени бяха 

дискусии на тема: „Мерки и процедури по 

СВОМР. Нормативна база”, „Работа с 
електронната система ИСУН 2020”.Домакините 

от МИГ-Раковски представиха проекти, 

реализирани чрез Стратегията за местно 
развитие. Един от посетените проекти бе със 

социална насоченост. Чрез него се създава 

заетост на хора с интелектуални затруднения, 

които изработват ароматизирани сапуни и 
свещи, които предлагат в атрактивен вид на 

местната общност. 

 

 

         Екипът на СНЦ „МИГ - Разлог” високо цени ползите и постигнатите резултати от провеждане 

на подобни събития, които водят до избягване на грешки при изпълнение на стратегиите, както и 

до прилагане на нови подходи при работа с местната общност. 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ 

СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” ПРЕЗ 2018, 2019 И 2020 ГОДИНА 
През 2018 г., 2019 г. и 2020 г. са подготвени, обявени и проведени общо девет процедури за 

прием на проектни предложения в ИСУН2020 по пет от седемте мерки, включени в Стратегията за 
водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог. По тези процедури са 

подадени общо 32 проектни предложения, в т.ч.:  

 3 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;  
 3 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в три 

отделни приема;   

 16 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”;  
 5 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти” в два отделни приема; 

 5 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” в два отделни приема.  

Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните процедури предложиха за 

одобрение общо 18 проекта. 6 от кандидатите оттеглиха проектните си предложения, а 8 проектни 
предложения са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за административно 

съответствие и допустимост.  

Към м. декември 2020 год. СНЦ „МИГ-Разлог” има Заповеди за одобрение на осем от общо 

девет проведени процедури за подбор на проектни предложения по мерки от Стратегията за водено 
от общностите местно развитие на територията на община Разлог.   
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ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

СВОМР ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 
 

 

Индикативнта годишна работна програма за 2021 г. – актуален времеви график е публикуван на 

сайта на МИГ http://www.mig-razlog.org.  

Правилата за подбор на проектни предложения към Стратегията и редът за тяхната оценка са 

достъпни в раздел „Правила за работа на МИГ”. Обявата и Насоките за кандидатстване по всяка 

обявена в ИСУН2020 процедура за прием на проектни предложения ще бъдат публикувани на сайта 

на МИГ в раздел „Актуална информация” при стартиране на приемите по съответните мерки. 

 

Мярка –наименование Наличен 

бюджет в лева 

Размер на проекта Макс. ст-т 

на 

субсидията 

в евро 

Безвъзмездно 

финанси-

ране в % 
Мин. в 

евро 

Макс. в 

евро 

ВТОРИ ПРИЕМ   ФЕВРУАРИ-МАРТ 2021 г. 

19.2.323. Развитие и 

популяризиране на 

териториалната 

идентичност 

Наличен след 

първи прием 

10 000 200 000 85 000 70-100 % 

ТРЕТИ ПРИЕМ МАЙ-ЮНИ 2021 г. 

19.2.323. Развитие и 

популяризиране на 

териториалната 

идентичност 

Наличен след 

втори прием 

10 000 200 000 85 000 70-100 % 

ПЪРВИ ПРИЕМ  АПРИЛ-ЮНИ 2021 г. 

7.5.  Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

117 349,80 5 000 200 000 25 000 100% 

 ПРИЕМ ЮНИ-ЮЛИ 2021 г. 

6.4. Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопански 

дейности 

Наличен след 

първи прием 

10 000 200 000 100 000 75% 

http://www.mig-razlog.org/
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ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ С КАНДИДАТИ ПО СВОМР 

 

 

 

На 27.01.2020 г. председателят на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ-Разлог” – инж. Красимир Герчев и 

Георги Чолев – земеделски производител от гр. Разлог, 

подписаха първия административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог. Безвъзмездната 

финансова помощ се предоставя за реализирането на 

одобрен проект „Закупуване на земеделска техника” 

на бенефициент Георги Чолев – ЗП по процедура 

BG06RDNP001-19.008 по мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на 

СНЦ „МИГ-Разлог“. Предвидените инвестиционни 

дейности по проекта са за закупуване на   трактор  и 

челен товарач за животновъдното 

стопанство на земеделския производител. 

Проектът ще осигури подпомагане на един 

от чувствителните сектори в земеделието – 

млечното животновъдство. В резултат от 

изпълнението му ще бъдат разкрити 3 нови 

работни места и ще се повиши 

енергийната ефективност на стопанството. 

Сумата на одобрените за финансиране 

разходи по проекта е 133 428,95 лв, а 

одобреният максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ е на 

стойност 77 567,75 лв.  

 

 
 

 

На 27.04.2020 г. председателят на Управителния 
съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” – инж. Красимир 

Герчев и г-н Георги Фарфаров – управител на „ПРО 

ИНВЕСТ” ЕООД, подписаха Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Стратегията за ВОМР на 

МИГ-Разлог. Безвъзмездната финансова помощ се 

предоставя за реализирането на одобрен проект 
„Изграждане и оборудване на Спортен център в 

град Разлог” по процедура BG06RDNP001-19.073 

по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 
установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“ от Стратегията на „МИГ-Разлог“. 

Предвидените инвестиционни дейности по проекта 

са за изграждане и оборудване на нов и модерен 
многофункционален Спортен център в град Разлог, 

който да съчетава различни видове индивидуални и 

групови занимания за свободното време. 

С осъществяването на проекта ще бъдат разкрити 6 нови работни места за треньори по различните 

спортове и персонал по поддръжка. Спортният център ще бъде отворен ежедневно по 12 часа. На 
територията ще бъдат създадени нови услуги, свързани със свободното време и физическата 

активност. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 388 052,28 лв, а одобреният 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 194 026,14 лв. 
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На 28.05.2020 г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” – инж. 

Красимир Герчев и г-жа Маргарита Крайнова – управител на „АИК 79” ЕООД, подписаха 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за 

ВОМР на МИГ-Разлог. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на 

одобрен проект „Изграждане на хале за производство на плетена оградна мрежа в обхвата на УПИ 

XVIII, ПИ 61813.750.5212, кв.101 по плана на гр. Разлог, община Разлог и доставка на машина за 
производство на плетена оградна мрежа” по процедура BG06RDNP001-19.073 по мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от 

Стратегията на „МИГ-Разлог“. Предвидените инвестиционни дейности по проекта са за изграждане 
на хале за производство на метални мрежи и доставка на машина за производство на плетена 

оградна метална мрежа. Основната част от инвестицията представлява изграждане на 

производствено хале, в което да бъде доставена машина за плетене на оградна мрежа и където да 
бъде развит производственият процес с цел разнообразяване на дейността на "АИК 79" ЕООД и 

повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Успешното осъществяване на проекта ще 

допринесе за развиване на ново цялостно производство, което към момента липсва в развиващия се 

регион на община Разлог. В резултат от изпълнението му ще бъдат разкрити 3 нови работни места. 
Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 239 288,12 лв, а одобреният максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 194 466,09 лв. 

 

 На 22.07.2020 г. изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Разлог” – г-жа Венета Нанева, 

г-н Красимир Герчев – кмет на Община Разлог /бенефициент/ и г-н Васил Грудев – изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие” подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за реализирането на одобрен проект „Ремонт и оборудване на спортна площадка 

в УПИ І, ПИ 61813.759.174, кв.100 по плана на гр. Разлог, община Разлог“. Конкретните цели на 

проекта са свързани с подобряване на условията за спортни занимания на открито в оживен 
жилищен район на град Разлог чрез обновяването на спортно съоръжение за групови спортни 

занимания, ползвано от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от представители на 

уязвими и малцинствени групи. С проектното предложение се предвижда ремонт на обект от 

общинската спортна инфраструктура - съществуваща спортна площадка, доставка и монтаж на ново 
спортно оборудване. Проектното предложение е в обхвата на приоритет 2 от СВОМР - „Развитие на 

инфраструктурата и разнообразяване на публичните услуги“ и ще има принос за постигането на 

специфична цел 2: „Създаване и подобряване на малка по мащаб публична инфраструктура“. В 
резултат от изпълнението на проекта представители на местната общност ще имат достъп до повече 

и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и 

елемент от доброто качество на живот. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 

48869,99 лв., а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 100% от 
допустимите разходи. 

 

 

 

На 18.09.2020 г. изпълнителният директор на СНЦ 
„МИГ-Разлог” – г-жа Венета Нанева и г-н Михаил 

Кузманов – управител на „МИХАЛ” ЕООД, 

подписаха Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за 

реализирането на одобрен проект „Закупуване на 
дървообработваща машина за нуждите на „Михал“ 

ЕООД, гр. Разлог” по процедура BG06RDNP001-

19.106-S1 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии 
за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти“ от Стратегията на 

„МИГ-Разлог“.  
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Проектното предложение е насочено към 

закупуване на ново технологично оборудване за 

първична преработка на дървесина - 1бр. 

четиристранно обработваща машина с цел 
преработка на иглолистни дъски и греди, които 

към момента дружеството продава директно 

след тяхното изсушаване в собствени сушилни 
камери. Чрез реализацията на проектното 

предложение дружеството ще повиши 

конкурентоспособността си, ще подобри 
качеството на предлаганата продукция, ще 

постигане устойчива заетост чрез разкриване на 

2 нови работни места. Сумата на одобрените за 

финансиране разходи по проекта е 85 700,00 
лв., а одобреният максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ е на стойност 

42 850,00 лв. 

 

 

 На 11.12.2020 г. председателят на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” – г-н Красимир Герчев и г-

жа Лидия Панкова – председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност за лица с интелектуални затруднения „ШАНС”, 
подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура BG06RDNP001-19.268-S2 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ-

Разлог“.  

 

На територията на община Разлог СНЦ „ШАНС” е 

единственият доставчик на социални услуги за лица с 

интелектуални и физически увреждания. Проектното 
предложение е насочено към  закупуване и монтиране 

на стълбищен лифт от първи до втори етаж в сградата 

на Дневен център за лица с интелектуални затруднения 
и/или множество увреждания, което ще повиши 

качеството на обслужване на потребителите. Лицата с 

физически проблеми ще имат достъп до залата за 

кинезитерапия, която се намира на втори етаж. Децата с 
физически проблеми и в инвалидни колички ще имат 

достъп и до класната стая, която е на втори етаж. За 

осъществяване на качествена рехабилитация ще бъде 
закупено и специализирано за сензорна стая. За 

безопасността на сградата при бедствия и аварии е 

предвидено и монтиране на автоматична 

пожароизвестителна система, каквато досега в сградата 
не съществува. 

Изпълнението на проекта ще повиши качеството на социалните услуги на територията на 

МИГ-Разлог и ще има положително въздействие върху живота на семействата на лица с 

множествени увреждания чрез осигуряването на подходящи грижи за техните деца.  

Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 48890,25 лв., а одобреният 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 100% от допустимите разходи. 
 

Екипът на „МИГ-Разлог” пожелава успешно изпълнение и отчитане на 

дейностите по проектните предложения!                           
 
    

 
Бюлетинът се издава от СНЦ „МИГ-Разлог” при изпълнение на Споразумение № РД50-154/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за водено от  общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.  
град Разлог 2760, обл. Благоевград, ул.”Шейново” №13, ет. 2, офис 2-4, e-mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig-razlog.org 

mailto:razlog_mig@abv.bg
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