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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ЕС Европейски съюз 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

ДФЗ Държавен фонд Земеделие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МИГ Местна инициативна група 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

УС Управителен съвет  

УО Управляващ орган 

ОС Общо събрание 

ИГРП      Индикативна годишна работна програма 

БФП       Безвъзмездна финансова помощ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

1. Протоколи от проведени заседения на УС на СНЦ „МИГ-Разлог» към 20.12.2019 г.; 

 

2. Протоколи от проведени Общи събрания на СНЦ «МИГ-Разлог» към 20.12.2019 г.; 

 

3. Годишни доклади към УО на ПРСР за изпълнение на СВОМР; 

 

4. Годишни доклади  към УО на ПРСР за изпълнение на дейностите и разходите; 

 

5. Оценителни доклади от проведени КППП през 2018 и 2019 г.; 

 

6. Регистър на входираните проектни предложения; 

 

7. Проведени интервюта с персонала на МИГ - Изпълнителен директор, Експерт СВОМР 

и Технически асистент на МИГ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Докладът за текуща оценка е подготвен в изпълнение на Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50 – 154/21.10.2016 г.  

Текущата оценка е част от външния мониторинг на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие и цели да се установи напредъкът при изпълнението и да 

обобщи постигнатите резултати. Този мониторинг трябва да установи съответствието 

между поставените в СВОМР цели и ефективното усвояване на финансовите средства, 

разпределението на наличните ресурси; изпълнението на задачите, спазването на 

сроковете; взетите решения и тяхното прилагане от МИГ, възникването на 

непредвидени обстоятелства; договориране изпълнение и отчитане на проектните 

предложения. 

Процесът на наблюдение на изпълнението на стратегията за местно развитие се 

основава на цялостната рамка на Програмата за развитие на селските райони и 

установените от МИГ-Разлог правила, системи и процедури. Мониторингът и оценката 

на стратегията е процес на събиране на информация, свързана с изпълнението, анализ 

на тази информация и ползване на анализите с цел проследяване на: 

 Постигането на количествените и стойностни индикатори, заложени  на ниво мерки 

и на ниво Стратегия; 

 Резултатите и въздействието от изпълнението на Стратегията – като качествени 

характеристики; 

 Ефективност на организацията и методите на изпълнение; 

 Адекватност на мерките за осигуряване на информация и публичност. 

 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Основните методи за оценка на СВОМР са:  

 преглед и оценка на документи по изпълнение на СВОМР - протоколи за взети 

решения от УС и ОС на МИГ, оценителни доклади от проведени КППП, регистър на 

входираните проектни предложения, текущи годишни доклади по изпълнение на 

СВОМР и други;  

 интервюта с персонала на МИГ – Изпълнителен директор, Експерт СВОМР и 

Технически асистент на МИГ; 

 сравнителен анализ на планираното и постигнатото до 2019 г. 

Оценката приключва с изводи за изпълнението на СВОМР на МИГ – Разлог за периода 

2016-2019 г.  



 

 

 

3. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ НАПРЕДЪК ПРИ  

ПРИЛАГАНЕТО НА СВОМР 

 

При изготвяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ - Разлог” по мярка 19. ВОМР  от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., след обстойно 

проучване и анализ на територията на действие на Сдружението, са идентифицирани 

следните заинтересовани страни: 

 Групи заинтересовани лица от Стопанския сектор на територията 

1) Микро предприятия от всички неселскостопански икономически дейности; 

2) Малки и средни предприятия в областта на първичната преработка на 

земеделски и горски продукти;  

3) Земеделски производители (физически лица, фирми, кооперации); 

4) Фирми в областта на екологията, озеленяването и ландшафтното проектиране; 

5) Хотели, къщи за гости (до 20 места за настаняване) и др. малки бизнеси в 

сферата на туризма и услугите, свързани с туризъм; 

6) Физически лица, упражняващи свободна професия или занаят; 

Групи заинтересовани лица от Нестопанския сектор на територията 

1) Неправителствени организации в сферата на икономическото развитие, туризма, 

спортните и младежки дейности, екологията;  

2) Неправителствени организации в социалната сфера, вкл. работещи с уязвими 

групи и маргинализирани общности, в т.ч. с деца и възрастни с умствени и 

физически увреждания, малцинствени групи, граждани със социални проблеми. 

3) Читалища и общински музей на територията; 

4) Представители на държавни и общински институции за хора с интелектуални и 

физически увреждания;  

5) Физически лица - граждани, вкл. представители на уязвими и малцинствени 

групи. 

        Групи заинтересовани лица от Публичния сектор на територията 

1) Община Разлог и кметствата по населени места; 

2) Представители на образователни институции. 

При анализ на демографските и социални характеристики и тенденции на територията 

на „МИГ-Разлог”, са очертани следните най-уязвими групи на територията:  

 деца в риск,  

 деца и възрастни с увреждания,  

 стари и самотни хора,  

 малцинствени групи.  



 

 

 

Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и обхваща периода от 21.10.2016 г. до 30.09.2023 г., като 

приемът, оценката и договарянето на проекти на бенефициенти трябва да приключи до 

края на 2020 г., а изпълнението и отчитането на сключените договори – до 30.06.2023 г. 

Одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към 

стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745,00 лева, разпределен в следните мерки:  

 

Код Наименование на мярката лева % 

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 234 699,60 8,00% 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

234 699,60 8,00% 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

1 437 535,05 49,00% 

7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

195 583,00 6,67% 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация 

и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 

117 349,80 4,00% 

8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработка, мобилизирането и търговията на горски 

продукти“ 

146 687,25 5,00% 

19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”  

567 190,70 19,33% 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ ПО СВОМР: 2 933 745,00 100% 

 

3.1. Популяризиране на СВОМР и осигуряване на публичност: 

 През 2017, 2018 и 2019 г. екипът на МИГ – Разлог е провел четири 

информационни кампании във всички населени места на територията на община Разлог 

– гр. Разлог, с. Добърско, с. Елешница, с. Горно Драглище, с . Долно Драглище, с. Баня, 

с. Бачево и с. Годлево. В поредицата от информационни срещи за популяризиране на 

мерките, залегнали в СВОМР на МИГ – Разлог общо 347 човека са взели участие в 

срещите, от които 222 жени и 125 мъже, включително стари и самотни хора, както и 

представители на малцинствени групи /роми/.  



 

 

 МИГ-Разлог е провел рекламно-информационно събитие за популяризиране на 

СВОМР на 28.12.2018 г., в което взимат участие общо 75 човека, сред които деца и 

възрастни хора с увреждания, стари и самотни хора, както и представители на 

малцинствени групи. Участниците във всички проведени от МИГ-Разлог събития са 

получили актуална информация за възможностите за кандидатстване с проектни 

предложения по СВОМР. Екипът, ангажиран с прилагането на стратегията счита, че 

подобни дейности с местната общност са изключително ефективни за бързото 

разпространение на информация, предвид предаването й от човек на човек. 

 Сред участниците в горецитираните събития са представители на две 

организации – сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в домове за 

деца и хора с физически увреждания  и интелектуални затруднения, в т.ч. и роми. 

Проекните им идеи са обсъдени и консултирани за кандидатстване по стратегията за 

ВОМР, както и потенциални други възможности и идеи за тяхната дейност. 

Организациите са Сдружение „Шанс” гр.Разлог и Сдружение към Дом за лица с 

физически увреждания и интелектуални затруднения „Св.Панталеймон” в с. Долно 

Драглище, община Разлог. На рекламно-информационното събитие присъстват и 

представители на Дома за стари хора в град Разлог – персонал и потребители. 

За отразяване и популяризиране дейността на МИГ – Разлог са изготвени 40 

статии, включително са публикувани покани за обяви за прием на проектни 

предложения. Същите са публикувани в регионална печатна медия – вестник „Струма”. 

Целта на предприетите действия е информацията относно възможностите за 

кандидатстване с проектни предложения по стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ - Разлог” да достигне до повече хора. 

Проведени са 7 /седем/ обучения за местни лидери на тема: „Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР в ИСУН2020”, с участието на външен 

експерт-консултант, в резултат на което са обучени общо 142 местни лидери. Целта на 

тези дейности е участниците да получат актуална информация за мерките от СВОМР, 

възможностите за финансиране на проектни идеи, както и изграждане на капацитет за 

изготвяне, изпълнение и отчитане на проектите. 

 Проведени са 9 /девет/ информационни семинара с участието на местната общност 

за представяне на мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие с 

участието на външен експерт-консултант, който представя презентации и примери за 

проекти и бизнес план по всички мерки от Стратегията. Участниците получават 

подробна информация за възможностите за финансиране на проектни идеи, допустими 

и недопустими дейности и разходи, планиране, изпълнение на условията за 



 

 

допустимост и на критериите за оценка; финансовите параметри на ниво стратегия и 

отделен проект. Общият брой участници е 175, от които 122 жени и 53 мъже. 

 Продължава индивидуалното консултиране на проектни идеи на представители 

на малцинствата за кандидатстване с проекти  по СВОМР. 

Начин за поддържане на мотивацията и предприемане на подготвителни 

дейности по потенциалните проектни предложения са множеството проведени 

индивидуални консултации на потенциални кандидати в офиса на Сдружението, по 

телефона, електронна поща, публикуване на актуална информация на сайта на 

Сдружението, чрез създадения профил в социалната мрежа Фейсбук. За 

заинтересованите страни са осигурени информационни канали и актуална информация 

по отношение на нормативната база, в изискванията и условията към проектите и 

начина на кандидатстване, времевите периоди на предстоящите приеми по мерките от 

СВОМР. Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог” е провеждал ежедневно консултации на 

потенциални бенефициенти по СВОМР в офиса, по телефона и по електронна поща. По 

време на проведените срещи, консултираните попълват „Информационна карта”, която 

съдържа данните им и информация относно намеренията им за кандидатстване с 

проектни предложения. По този начин екипът на МИГ – Разлог допълва базата данни на 

преминалите консултация, както и обогатява списъка за изпращане на покани за участие 

на заинтересовани страни в дейности на Сдружението - работни информационни срещи, 

семинари и други. 

 

3.2. Изпълнение на целите на СВОМР 

Основната цел на Стратегията за местно развитие на МИГ - Разлог през програмен 

период 2014-2020 г. е: „Повишаване качеството на живот чрез надграждане, 

разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията 

на община Разлог”. 

Тази стратегическа цел ще се осъществява чрез 3 приоритета, всеки със специфичните 

си цели: 

 Приоритет 1: „Повишаване на конкурентоспособността на местното 

предприемачество“ 

Приоритет 1 е ориентиран към частния бизнес (неземеделски и земеделски) с акцент 

върху местните предприемачи. Предприемачите са разглеждани като двигатели на 

развитието, хората, които осигуряват икономическа активност и заетост за другите; 

извор на иновации и добавена стойност в живота на съгражданите си. Подкрепата за 

предприемачество и насърчаване на модерното и конкурентно земеделие и малките 



 

 

производствата е отразено в разпределението на средствата в Стратегията за ВОМР за 

програмен период  2014-2020 г.  

 Специфична цел 1: „Насърчаване производството и преработката на местни 

селскостопански продукти“ 

Усилията по постигането й ще бъдат съсредоточени към сдружаване на местните 

селскостопански производители за изграждането на малки преработвателни единици за 

тяхната продукция като се бонифицират именно такива проекти. Към настоящия 

момент, след проведени множество информационни срещи, семинари и обучения с 

потенциални кандидати и приеми на проекти по мерки 4.1 и 4.2, може да се направи 

извод, че местните земеделски производители нямат готовност за сдружаване. 

Входираните проекти от земеделски производители по мярка 4.1 са за подпомагане на 

чувствителни сектори в земеделието – млечно и месно животновъдство.  

 Специфична цел 2: „Развитие и разнообразяване на неселскостопанските 

дейности“ 

Специфична цел 2 е конкретно адресирана към местните неземеделски 

предприемачи. Те са най-активната част от населението. Тук попадат и частните 

проекти в сферата на туризма, който е приоритетен отрасъл в региона. Характерно за 

този планови период е, че ще се приоритизират проекти, свързани не толкова с 

изграждането на нови места за настаняване на туристи, а малките производства, за да 

бъдат модернизирани, да се въведат иновации и така те да станат по-конкурентни. На 

производствените икономически дейности се гледа и като генератори на разнообразни и 

качествени работни места. 

След проведен през 2018 г. прием на проектни предложения по мярка 6.4 

/неземеделски дейности/ може да се отчете висок интерес от страна на потенциалните 

кандидати – входирани са 16 проектни предложения, като заявената субсидия надхвърля 

наличния бюджет по мярката /1 437 535,05 лева/. Сред одобрените от КППП проектни 

предложения не фигурират проекти за места за настаняване. Преобладаващите 

проектни предложения са свързани с оказване на услуги на населението извън 

туристическите, както и за производствени дейности. 

При проведен през 2018 година прием по мярка 8.6 заявената субсидия по трите 

постъпили проектни предложения също надхвърля наличния бюджет по мярката  /146 

687,25 лева/.  

Приоритет 2: „Развитие на малка по мащаби инфраструктура и разнообразяване на 

публичните услуги“ 

Приоритет 2 е ориентиран основно към публичния и неправителствен сектор (малка по 



 

 

мащаби публична инфраструктура за обществени нужди и развитие на социални услуги 

за хора в неравностойно положение – уязвими групи и малцинства, културни дейности, 

интегриран туристически продукт). 

 Специфична цел 1: „Опазване на културното наследство и разнообразяване 

на туристическото предлагане“ 

Основни кандидати по мерките са Община Разлог, НПО, читалища. Предстои прем по 

мярка 7.5 и 19.2.323 от СВОМР през 2020 година. 

 Специфична цел 2: „Създаване и подобряване на малка по мащаб публична 

инфраструктура“ 

През 2019 г. по мярка 7.2 са постъпили 3 проектни предложения с кандидат Община 

Разлог, включващи реконструкция и ремонт на спортна инфраструктура - 2 спортни 

площадки, включително в населено място извън общинския център и изграждане на 

нова такава. 

 Специфична цел 3: „Интегриране на уязвими и малцинствени групи“ 

Постъпилото проектно предложение по мярка 7.2 от СВОМР на Сдружение „ШАНС” за 

оборудване на дом за деца и възрастни с интелектуални затруднения е оттеглено от 

кандидата. Екипът на МИГ-Разлог очаква при обявяване на втори прием в началото на 

2020 година кандидатът отново да внесе проектното си предложение. 

Малцинствените групи на територията на прилагане на стратегията на МИГ-Разлог са 

приблизително 10% /2000 жители/ от населението на община Разлог, като 

концентрацията е в ромските квартали на град Разлог, село Баня, село Долно Драглище 

и село Елешница. Специален акцент в Стратегията за ВОМР е поставен върху 

политиките на десегрегация като се развият вече регистрирани заявки за проекти в 

ромската общност – бизнес намерения за мярка 6.4 и проект на ромското читалище по 

мярка 7.2. 

По отношение на изпълнение на целите на СВОМР може да се направи обобщение, че: 

- екипът на МИГ-Разлог извършва дейности, свързани с процедурите за кандидатстване, 

консултиране и информиране. Представители на ромската общност са участвали 

активно при подготовката на стратегията и в информационните срещи и МИГ-Разлог е 

поел ангажимент в този програмен период те да не останат изолирани и да получат 

подкрепа и да бъдат приобщени към дейности и инициативи на местната общност, за да 

се създаде капацитет за самостоятелна подготовка и изпълнение на проекти, 

допринасящи за интеграцията на ромите и за толерантност от страна на останалите 

представители на общността. 

Приоритет 3: „Развитие на човешкия потенциал за сдружаване и управление на 

проекти“.  



 

 

 Специфична цел 1: „Повишаване на уменията за сътрудничество и 

управление на взаимоотношенията” 

През 2018 г. и 2019 г. СНЦ „МИГ-Разлог” не е планирало и реализирало прием по мярка 

19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност”, която попада в 

обсега на специфичната цел.  

Бюджет в размер на 567 200 лв. за безвъзмездна финансова помощ е определен за 

мярката, по която предстои да бъде обявен прием на проектни предложения през 2020 г. 

Прогнозите при планиране на стратегията за ВОМР сочат, че ще бъдат входирани общо 

8 проектни предложения, от които 1 иновативен, 1 в партньорство и 1 на малцинствена 

група. Предвижда се проектите да включват провеждане на най-малко 2 фестивала и 2 

изложения. 

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до: 100% от одобрените разходи, когато 

получателят е публично лице и проектът не генерира приход и 70% от одобрените 

разходи, когато получателят е публично лице и проектът генерира приход. 

Екипът на МИГ-Разлог отчита голям интерес от страна на потенциални кандидати по 

мярката – Община Разлог, читалища на територията и неправителствени организации, 

които са взели активно участие в проведените през 2016-2019 г. обучения, семинари и 

информационни срещи. Проведени са и индивидуални консултации. Специфична цел 

1 е насочена към всички членове на общността и при техните обучения се изхожда от 

конкретни казуси. Чрез обучения и консултации от външни специалисти се подпомага 

процеса на сдружаване между предприемачи и НПО. 

 Специфична цел 2: „Повишаване капацитета на МИГ за стратегическо 

планиране и управление на човешките ресурси” 

Постигнат е занчителен напредък по специфична цел 2 през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 

2019 г., както следва: 

Дейности през 2016 г. 

Проведена двудневна работна среща между екипите на МИГ – Разлог и МИГ – 

Сандански, в рамките на дейност: „Среща с друга МИГ”, при изпълнение на подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „ВОМР”. На срещата 

са обсъдени промените в нормативната база, свързани с прилагане на мярка 19, както и 

произтичащите от това задължения за МИГ с еднофондови стратегии. Разгледани са 

Процедурите за подбор на проекти на двата МИГ. Обсъдена е Процедура за подбор на 

външни оценители. Проведена е дискусия относно прилагането на иновативни подходи 

за работа с местната общност. 



 

 

МИГ-Разлог поде нова инициатива, която възнамерява да прилага последователно по 

време на провеждане на информационни събития с представители на местната общност 

-  да бъдат представяни малки местни бизнеси и местни продукти, вкл. от 

бенефициенти по предходната стратегия с цел промотиране и примери за добри 

практики към потенциалните бенефициенти.   

По време на проведените в края на 2016 г. информационни срещи-семинари, са 

представени три изпълнени проекта, три местни фирми и две организации.   

На 28 и 29 декември 2016 г. МИГ-Разлог е домакин на двудневна работна среща на 

МИГ от страната, организирана от Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа” и 

МЗХГ. По време на срещата е организирано изложение с дегустация на продукти на 

местни производители и на домашни храни – традиционни местни специалитети.  

 

Дейности през 2017 г. 

През 2017 г., МИГ – Разлог води активна кореспонденция по електронна поща с 

други МИГ от Европейския съюз. Целта на тази инициатива е създаване на трайни 

контакти с подобни организации, които имат солиден опит в изготвяне и прилагане на 

стратегии за местно развитие по подхода ЛИДЕР и ВОМР. Споделянето на добри 

практики и обмен на опит на международно ниво е предпоставка за по-качествено 

изпълнение на СВОМР на територията на МИГ-Разлог и възможност за участие в 

транснационални проекти, които да носят ползи за местното население. 

В тази връзка МИГ – Разлог поддържа кореспонденция по електронна поща и скайп с  

МИГ „Пей дьо Бокаж” от Нормандия, Франция, с който съвместно планира 

организиране на двудневна работна среща за обмен на опит и споделяне на добри 

практики през месец януари 2018г в Брюксел, с участието на МИГ от Полша и МИГ от 

Северна Ирландия.  

Представители на СНЦ „МИГ - Разлог” – председател на УС, членове на Общото 

събрание и екипа на Сдружението, са посетили на 31 август и 1 септември 2017г. град 

Парма, Италия и са взели участие в работна среща за обмен на опит и споделяне на 

добри практики с МИГ – Дукато /Парма и Пиаченца / http://galdelducato.it/  и МИГ – 

Фриняно /Модена – Реджио Емилия/ http://www.galmodenareggio.it/ .  

По време на срещата са представени териториите и Стратегиите за Водено от 

общностите местно развитие на трите МИГ от държави-членки на Европейския съюз.  

Обсъдени са допирните точки и различията при изпълнение на СВОМР. Екипите на 

МИГ – Дукато и МИГ - Фриняно са споделили дългогодишния си опит в изготвяне и 

изпълнение на Стратегии за развитието на териториите си. 

http://galdelducato.it/
http://www.galmodenareggio.it/


 

 

Представен е опитът на двата МИГ за устойчив туризъм в селските райони, 

включително лов и управление на ресурсите - вода и отпадъци в туристически курорти. 

Представени са земеделски и горски продукти от територията на МИГ – Дукато. В тази 

връзка е посетена фабрика за производство на пармезан в Бедония, Италия. 

Представен е опитът на Сдружение за отглеждане на горски гъби в Борготаро, Италия – 

опазване и управление на горите и ценните висококачествени горски продукти. 

Обсъдени са разнообразните видове услуги, които се предлагат на местно ниво в 

подкрепа на нуждаещото се население в планинските райони. Предоставянето на 

здравни, доболнични услуги в домашни условия като предпоставка за задържане на 

местното население на територията. 

Участниците в срещата са заявили намерение за бъдещи съвместни дейности – 

изготвяне и изпълнение на проект за международно сътрудничество. Наблюдаваните 

добри практики са представени от екипа на МИГ-Разлог на проведените 

информационни и работни срещи с местния бизнес. 

Екипът на МИГ – Разлог прилага подобна добра практика и на национално ниво.  

Проведените работните срещи с екипите на МИГ-Сандански, МИГ-Белово, Септември, 

Велинград и МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово се организират с цел  споделяне 

на опит и обмен на добри практики,  във връзка с изпълнението на Стратегите за ВОМР 

на МИГ. 

По време на срещите са разгледани и обсъдени ключови докумени на МИГ: Устав, 

Вътрешни правила и организация на дейността, функционални задължения и други. 

Представени са стратегиите за ВОМР и особености на териториите на действие на 

МИГ. Дискутирани са общите характеристики и различията, включени в стратегиите. 

Обсъдени са предприети дейности за по-ефективна работа с местната общност. 

Детайлно са обсъдени процедурите за прием и ред за оценка на проектни предложения 

по мерките от ПРСР/ЕЗФРСР.  

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.  

Екипът на МИГ – Разлог е взел участие в международна конференция „10 ГОДИНИ 

ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“, организирана от Министерство на земеделието, храните и 

горите и  Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, която е проведена в 

периода 10-12 октомври 2017г. в град Правец. Над 200 представители на местни 

инициативни групи от 20 държави, както и експерти от Европейската комисия, 

Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР мрежа, управляващи органи и 



 

 

разплащателни агенции от страни-членки на ЕС, национални селски мрежи и 

асоциации са взели участие в конференцията. 

Представени са информация, статистически данни и резултати от прилагането на 

подхода ЛИДЕР на ниво Европейски съюз и в отделните страни-членки.  

Участниците са включени в три тематични панела: „Туризъм”, „Местни храни” и 

„Иновации”, в които са обсъдени добри практики от изпълнени проекти. 

Конференцията е създала условия за транснационални партньорства между местните 

инициативни групи, за които работата в мрежа и сътрудничеството са водещи 

принципи.     

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ - Разлог” е взел участие в двудневна работна 

среща-семинар, която е проведена на 18 и 19 декември 2017г. в град Поморие, по 

изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 

2014 – 2020г. между УО на ПРСР, ДФ „Земеделие” и МИГ от България  

Една от основните теми на семинара е „Изпълнението на споразуменията за СВОМР на 

МИГ – подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020г.: състояние, предизвикателства и въпроси 

във връзка с осъществяване на прием на проектни предложения. Особено внимание е 

обърнато на финансовото обезпечаване функционирането на МИГ, изпълняващи 

СВОМР и по-специално на подмярка 19.4 от ПРСР 2014 – 2020г.: изисквания, 

регулярност на междинните плащания и възстановяване на разходите. Обсъдени са 

възникналите предизвикателства и въпроси. 

 

Дейности през 2018 г. 

В периода от 21.01.2018 г. до 24.01.2018 г., екипът на МИГ-Разлог взима участие 

в провеждане на двудневна работна среща за обмен на опит и споделяне на добри 

практики в град Брюксел, Белгия, с МИГ от Франция, Полша, Северна Ирландия и  

представител на Община Малгасо, Португалия. 

Представени са териториите, организационните структури на МИГ и Стратегиите за 

Водено от общностите местно развитие, прилагани на съответните селски територии от 

държави-членки на Европейския съюз.  Обсъдени са допирните точки, различията и 

иновативните подходи за изпълнение на подхода ВОМР и изпълнение на Стратегиите 

за ВОМР. 

Участниците в събитието отчитат ползотворно сътрудничество и се обединяват около 

идеята, че ще продължат с обмен на опит и успешни практики, които за в бъдеще да се 

наблюдават на територията на съответната МИГ и с участието на бенефициенти, 

изпълнили или изпълняващи проект/и по ЛИДЕР/ВОМР. 



 

 

В периода  17.04.2018 г.- 21.04.2018 г., членове на екипа и представители на УС 

и ОС на сдружението са взели участие в провеждне на петдневна работна среща за 

обмен на опит и споделяне на добри практики в Баньол де Лорн, Франция с МИГ „Пей 

дьо Бокаж”. 

Акцент на срещата е проблемът, свързан с обезлюдяването на градските центрове в 

селските райони и начини за справянето му. Посетени са изпълнени проекти по 

СВОМР на територията на МИГ. Обсъдени  са срещнати трудности и предприети 

действия при реализиране на посетените проекти/обекти. Проведена е среща в Община 

Баньол де Лорн с кмета, представители на общинска администрация, представители на 

Общинския съвет и местни предприемачи. Начертан е план за бъдещо сътрудничество 

и е установена възможност за изготвяне и реализиране  на съвместен международен 

проект, предвид установени сходни пробеми и потребности на двете територии. 

На 03.10.2018 г. екипът на МИГ-Разлог взе участие в тридневна работна среща 

за обмен на опит и споделяне на добри практики с МИГ-Кслок в Малта. По време на 

срещата са представени двете МИГ, изпълнението на подхода ЛИДЕР и Стратегиите за 

Водено от общностите местно развитие. Проведена е дискусия по прилагането на 

ЛИДЕР и стратегиите за ВОМР в Малта и България. Организирано е посещение на 

място на проекти, реализирани чрез стратегията на МИГ-Кслок.  Посетени са: семеен 

парк в Лука, изграден по проект на Общината чрез стратегията на МИГ; Музикален 

клуб „Санта Мария” в Мкабба, частично финансиран със средства от стратегията за 

ВОМР на МИГ „Кслок”; Спортен център за стрелба; Музикален клуб Тал-Гилжу, който 

е получил финансиране за строително-ремонтни дейности, изграждане на звукозаписно 

студио, обособяване на зали за репетиции и закупуване на обзавеждане и оборудване на 

архивна стая; Кравеферма от френски тип, за която е закупено оборудване; 

Туристически зони за отдих край морето. 

 Организирана и проведена е среща с министъра на спорта и образованието, на 

която са обсъдени както проекти, реализирани чрез стратегията на МИГ „Кслок”, така и 

мащабни проекти, реализирани на европейско ниво. Екипите на двете МИГ са посетили 

културно – исторически обекти, реализирани със средства от Европейски съюз.  

Резултатът от работната среща е поддържане на контакти и сътрудничество.  

Екипът на МИГ – Разлог прилага подобна добра практика и на национално ниво.  

В тази връзка на 25.05.2018г. е проведена работна среща в град Харманли между 

екипите на МИГ-Разлог и МИГ Харманли. 

В периода 6-7.08.2018г. е проведена двудневна работна среща между екипите на 

СНЦ „МИГ-Разлог и СНЦ „МИГ Поморие” в град Поморие.  



 

 

По време на срещите са представени организациите, териториите на МИГ, 

стратегии и мерките. Направена е презентация относно териториален обхват и 

характеритики на стратегиите за ВОМР. Представени са мерки и процедури по 

СВОМР. Разгледана е нормативна база. Проведена е дискусия, на която са обсъдени  

общите характеристики и уникалните за териториите различия, както и 

идентифицираните проблеми, потребности и потенциал. Обсъдени са залегналите в 

стратегиите мерки, чрез които да бъдат постигнати изведените приоритети и цели. 

Обсъдени са процедурите за прием на проектни предложения и насоките за 

кандидатстване. Споделен е опита на МИГ по прием и оценка на проектни 

предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

Обсъдена е работата с електронната система ИСУН 2020. Обсъдена са основни 

принципи при работа с електронната система ИСУН 2020, оценката на проектите и 

ролята на КППП, във връзка с приключили и предстоящи приеми по СВОМР. Посетени 

са обекти /обществени места, общинска собственост/ с потенциал за реализиране на 

проектни предложения по стратегията на МИГ.  

Обсъдени са варианти за нови, бъдещи съвместни дейности, предвид значимостта и 

ползата от подобни събития. 

Резултатът от подобен вид дейности с МИГ от България и МИГ от държави-членки на 

ЕС е, че МИГ-Разлог подготви и входира проект за подготвителни дейности по обявен 

проем по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020г. с партньори: 

МИГ-Поморие, МИГ-Сплав от Чехия и МИГ АДРИ Валядолид Норте от Испания и 

МИГ Терра Барокка от Италия. Проектът „Транснационално сътрудничество за 

екологично отговорни местни общности в селските райони” е с екологична насоченост.  

В периода 25-26.09.2018 г., МИГ-Разлог е домакин на двудневна работна среща за 

споделяне на опит и добри практики между екипите на: МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица; МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово; МИГ Поморие и МИГ Сандански. 

На срещата са обсъдени: постигнатият напредък при прилагане на стратегиите – 

обявени приеми по мерки, насоки за кандидатстване, оценителни сесии, възникнали 

казуси /подмярка 19.2/. 

Обсъдени са бюджетите и планираните обществени поръчки за 2019 г., както и 

отчитането на дейностите и разходите за 2018 г. /подмярка 19.4/. Проведен е семинар-

дискусия на тема: „Ролята на МИГ/ЛИДЕР за насърчаване на предприемачеството на 

териториите на селските райони”, с участието на доц. Харалан Александров – социолог 

и кулурен антрополог и Ивайло Асенов – експерт и бизнес консултант. Направени са 



 

 

посещения на място на изпълнени проекти, финансирани чрез Стратегията на МИГ-

Разлог през предходния програмен период. 

 

Дейности през 2019 г. 

В периода 28.02 – 01.03.2019 г. изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Разлог” е взел 

участие в информационно събитие, свързано с подхода ВОМР, което е проведено по 

инициатива на МЗХГ в град Велинград. Обсъдени са: Напредъкът по прилагане на 

подхода ВОМР; Трудности, свързани с прилагането му; Често срещани грешки, 

проблеми и други. 

В периода 18-22 май 2019 г. изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Разлог” участва в 

посещения за обмен на добри практики в държави-членки на Европейския съюз 

/Франция и Испания/, в което са взели участие лица, заети с подхода ВОМР – 

представители на МИГ, в срока на прилагане на ПРСР за периода 2014-2020 г. В 

обучителното пътуване са участвали представители на 32 МИГ от България. Проведени 

са работни срещи и посещения на обекти на територии на МИГ в районите на Нарбон и 

Олонзак (Франция), департамента ОД – солници в Грюисан, кооперация на 

винопроизводители; обмен на опит с директора на МИГ Ест Одоа (Франция), среща  с 

Управляващия орган на провинция Каталуния в Барселона (Испания); посещение на 

проекти и среща с представители на консорциум на МИГ в Солсона. Впечатленията от 

пътуването – проекти за коопериране, начин на прилагане на подхода във Франция и 

Испания са споделени с членове на екипа и УС на МИГ-Разлог.  

На 07.06.2019 г. изпълнителният директор участва в обучение на служители от 

Областен информационен център – гр. Благоевград, на което са представени 

функционалностите за въвеждането на процедурите за подбор на проекти на 

МИГ/МИРГ и тяхната проверка преди обявяването им. 

Екипът на МИГ-Разлог премина двудневни обучения на следните теми: „Текущо и 

последващо наблюдение и контрол на проектите и разходване на средствата по линия 

на подхода ВОМР. Финансово управление на средствата, проверки на място, финансов 

контрол на заявките за плащане, проверки на одобрени лимити  и допустими разходи, 

посочени в заявките за плащане, писк-анализ” и „Добри практики в други страни-

членки на Европейския съюз и сътрудничество по подхода ВОМР”. Същите са 

проведени в дните 24-25.06.2019г. в град Разлог.  

В дните 4-5.07.2019 г. екипът на МИГ-Разлог участва в информационно събитие, 

свързано с прилагането на подхода ВОМР, което е проведено по инициатива на МЗХГ в 



 

 

град Трявна. Обсъдени са: Напредъкът по прилагане на подхода ВОМР; Трудности, 

свързани с прилагане на подхода; Често срещани грешки, проблеми и други. 

Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог” участва в двудневна среща с Местни инициативнии 

групи по подхода ВОМР, която е проведена в периода 18-19.09.2019 г. в град 

Сандански. Обсъдени са бюджетите и планираните обществени поръчки за 2020 г., 

както и отчитането на дейностите и разходите за 2019 г. /подмярка 19.4/. Направено е 

посещение на място за разглеждане на изпълнени проекти по Стратегията на МИГ-

Сандански, финансирани в предходния период.  

В периода 22-24 октомври 2019 година, МИГ-Разлог е домакин на Международна 

конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие”, която е проведена в 

хотелски комплекс „Катарино СПА” край Разлог. В конференцията са взели участие 

представители на управляващи органи и на местни инициативни групи от България, от 

страни членки и страни кандидат-членки на Европейския съюз. Специални гости на 

конференцията са били г-жа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и 

горите, г-жа Лозана Василева – зам.-министър и ръководител на УО на ПРСР, г-н Васил 

Грудев – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, г-н Любен Татарски – началник на 

кабинета на министъра на земеделието, храните и горите, г-жа Елена Иванова – 

директор на дирекция „Развитие на селските райони, г-н Михаел Пилке от 

Европейската комисия, г-н Питър Тот от Европейска селска мрежа. В рамките на 

програмата са представени и обсъждени прилагането на подхода ВОМР, 

международното сътрудничество като инструмент за насърчаване на местното развитие, 

бъдещето на подхода през програмен период 2021-2027 година.  

В периода 30-31.10.2019 г. в град Хай Уикъмб, Англия е проведена работна среща за 

обмяна на опит и споделяне на добри практики между представители на СНЦ „Местна 

инициативна група - Разлог“ и МИГ „Чилтърнс” от Англия. МИГ „Чилтърнс” прилага 

подхода ЛИДЕР /отдолу-нагоре/ и изпълнява стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на графство Бъкингамшър. По време на двудневната 

визита са организирани работни срещи, на които двете МИГ са представили 

териториите си и особеностите на Стратегиите за ВОМР. Споделен е опита на двете 

МИГ при реализиране на проектни предложения, финансирани чрез ЕЗФРСР.  

Организирани са посещения на изпълнени и в процес на реализация проектни 

предложения по стратегията на МИГ „Чилтернс”: Ферма „Хампден Ботъм” за 

отглеждане на зърно по щадяща почвата технология; Фермерски магазин „Бъкморенд”, 

в който се предлагат само местни занаятчийски продукти; Магазин на общността в село 

Уигинтън, който е място за пазар и срещи на местните хора; Център на общността 



 

 

„Слънчева страна Доверие в селските райони”, създаден за хора със специални 

потребности, които имат възможност да се трудят, отглеждайки плодове и зеленчуци; 

Ателие за производство на вълнени изделия „Вълна от Чилтърнс”, което изкупува 

суровина от цялата страна и предлага голямо разнообразие от плетени дрехи и 

аксесоари. 

В периода 04-06.12.2019 г. в град Мафра, Португалия е проведена работна среща за 

обмен на опит и споделяне на добри практики между представители на МИГ-Разлог 

/членове на екипа и членове на ОС/ и МИГ „А2S” от Португалия. 

По покана на португалската Местна инициативна група, екипът и представители на 

МИГ-Разлог са посетили територията на домакините. По време на тридневната визита 

са организирани работни срещи, на които МИГ са представили териториите си и 

особеностите на Стратегиите за ВОМР. Споделен е опита на двете сдружения при 

реализиране на проектни предложения.  

 Организирани са посещения на изпълнени проекти по стратегията на МИГ „А2S”: 

 Био ферма за отглеждане на плодове и зеленчуци, която притежава собствен 

ресторант и малко преработвателно предприятие за собствената продукция;  

 Земеделски кооператив за лимони, ябълки и круши. В предприятието се 

съхранява, пакетира и дистрибутира продукцията, произведена по нова 

технология, която е средно между био и конвенционално земеделие. 

 Кооператив на общо 400 гроздо- и винопроизводители, които предлагат 

продукцията си в страната и чужбина. 

Посетени са забележителности на територията на домакините, сред които масивен 

комплекс в град Мафра, включващ църква, дворец, манастир и библиотека, който е 

световно наследство на ЮНЕСКО. 

Екипите на двете МИГ отчитат ползите от срещата и значимостта на подобни събития 

за споделяне на опит. Срещата е приключила с намерение за продължаване на 

сътрудничеството. 

В резултат на изпълнените дейности за Повишаване капацитета на МИГ за 

стратегическо планиране и управление на човешките ресурси от 2016 г. до 2019 г. вкл. е 

постигнато следното: 

 подобрен административен и управленски капацитет; 

 професионализъм за работа и сътрудничество на национално, европейско и 

международно равнище; 

 разпространение на получената информация от наблюдаваните  добри практики 

сред местното население – предприемачи и други заинтересовани страни; 



 

 

 готовност за интегриране на добри практики и нови методи;  

 отвореност към синергии с организации; 

Наред с това се оказва положително въздействие върху лицата, които участват пряко 

или непряко в дейностите: 

 повишено чувство за инициативност и предприемачество; 

 усъвършенствани компетентности, включително чуждоезикови; 

 по-добро разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и 

културното многообразие; 

 по-активно участие в обществото; 

 по-положителни нагласи към ценностите на ЕС; 

 по-добро разбиране и признаване на уменията и квалификациите в Европа;  

 по-добро разбиране на практиките и политиките при прилагане на подхода в 

различните държави от ЕС; 

 повишени възможности за професионално развитие; 

 повишена мотивация и удовлетвореност от ежедневната работа. 

 

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

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по проекти 

към МИГ 

Интенз

итет на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ без 

резерви 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ без 

резерви 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 
конкурентоспособн

остта на местното 

предприемачество“ 5671890,81 3074553,05 

  

50-75% 2273005,80 1466899,31 0 0 

  

0 

Приоритет 2: 
„Развитие на малка 

по мащаби 

инфраструктура и 
разнообразяване на 

публичните услуги“ 

195456,24 146 561,24 100% 146 561,24 146 561,24 0 0 0 

Приоритет 3: 
„Развитие на 

човешкия 

потенциал за 
сдружаване и 

управление на 

проекти“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 5867347,05 3221114,29 

50-

100% 2419567,04 1613460,55 0 0 0 

 



 

 

3.3. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период. 

През 2018 и 2019 година МИГ-Разлог за първи път създава в ИСУН2020 

процедури за подбор на проектни предложения и провежда оценителни сесии. Обявени 

са шест приема по пет от мерките в СВОМР /4.1, 4.2, 6.4, 8.6 и 7.2/. 

При практическото прилагане на нормативните изискания и указанията на УО на 

ПРСР, ДФЗ и ЦКЗ, МИГ среща предизвикателства, с които се справя както на база 

знания и опит, така и благодарение на методическата подкрепа от страна  на експертите 

от отдел „ВОМР” на Дирекция РСР от МЗХГ и отговорните за прилагане на подхода 

ВОМР експерти от ДФ „Земеделие”.  

Това води до повишаване на компетенциите и увереността на екипа, както и до 

натрупване на значителен опит за предстоящите процедури.  

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по 

съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма: 

В края на 2017 г., екипът на МИГ – Разлог изготвя индикативен график за прием 

на проектни предложения за 2018 г., който е разгледан и одобрен на заседание на 

Управителния съвет на Сдружението. Същият е актуализиран неколкократно със 

следните решения на УС: Решение №2 по Протокол №5/30.05.2018г., Решение №2 по 

Протокол №6/20.08.2018г. и Решение №2 по Протокол №8/27.09.2018г. Така последният 

актуализиран индикативнен график добива следния вид: 

- Първи прием по мярка 4.1 - от 31.07.2018 г. до 06.10.2018 г. 

- Втори прием по мярка 4.1  - от 03.12.2018 г. до 10.01.2019 г. 

- Първи прием по мярка 4.2 - от 02.07.2018 г. до 31.08.2018 г. 

- Втори прием по мярка 4.2  - от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. 

- Прием по мярка 6.4 – от 01.10.2018 г. до 05.12.2018 г. 

- Прием по мярка 8.6 – от 10.10.2018 г. до 12.11.2018 г. 

През 2019 г. се състои прием единствено по мярка 7.2 от СВОМР 

- Прием по мярка 7.2 – от 15.05.2019 г. до 16.09.2019 г. 

СНЦ „МИГ – Разлог” изготвя Насоки за обявяване в ИСУН2020 на процедури за прием 

на проектни предложения, съдържащи: Условия за кандидатстване, условия за 

изпълнение, образци /документи за попълване/ и документи за информация и 

документи за изпълнение по посочените по-горе мерки от СВОМР. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор: 

Със Решения на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” са одобрени обява, насоки и 

образците на документи за кандидатстване и документи за изпълнение по 



 

 

горецитираните мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог. В модул „Процедури” 

в ИСУН2020, в нормативно определените срокове, е въведена информация и са качени 

необходимите документи за кандидатстване по съответната мярка, като са 

регистрирани Процедури за подбор на проектни предложения, със съответен код в 

ИСУН2020. Процедурите са проверени и активирани от УО на ПРСР 2014-2020. 

Обявите и Съобщенията за промяна на крайния срок за кандидатстване /по мярка 6.4 и 

по мярка 7.2/ са публикувани в местен ежедневник и на сайта на Сдружението. 

В рамките на приемите по мерки, в съответствие с ИГРП, са входирани следните 

проектни предложения, подробно описани в Таблица 1 „Изпълнение на СВОМР по 

кандидати/получатели през отчетния период в лева” от Приложение 1. Същите са 

разпределени по типове кандидати в Таблица 2 Брой проекти към СВОМР по 

типове кандидати/получатели от Приложение 1:  

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, с разполагаем бюджет 234 699,60 лв., с няколко крайни срока за 

кандидатстване по периоди за прием:  

- Първи прием с краен срок – 31.08.2018 г. и начало на приема 02.07.2018 г.: 

По мярката, в рамките на първи прием за кандидатстване, е постъпило едно проектно 

предложение от „Месокомбинат Разлог” ООД. В хода на оценка на проектното 

предложение, кандидатът е входирал в офиса на СНЦ „МИГ-Разлог” писмо за 

оттегляне на проектното предложение, с което оценителният процес приключва, като 

целия ресурс по мярката е обявен във втори прием. 

Регистрационен  

№ 

Код на 

проектното 

предложение 

Кандидат ЕИК Име на проекта Дата и час на 

регистрация 

 

BG06RDNP001-

19.009-0001 

 

DB60106060 

 

МЕСОКОМБИНАТ 

РАЗЛОГ ООД 

 

200264176 

„Закупуване на 

машини и 

специализирани 

транспортни 

средства за 

месопреработвателно 

предприятие в гр. 

Разлог” 

30.08.2018 г.; 

14:09 ч. 

Със Заповед №03-РД/2099 от 18.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие” МИГ-Разлог е получило одобрение на проведената Процедура с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.009-S1 

- Втори прием с краен срок – 31.12.2018 г. и начало на приема 01.11.2018 г.: 

В рамките на втори прием, постъпват две проектни предложения от „Месокомбинат 

Разлог” ООД и от „Агро Диана-2012” ЕООД. Проектните предложения преминават 

успешно етапите на оценка. На кандидатът „Агро Диана-2012” ЕООД е наложена 

редукция на одобрените общо допустими разходи за проектното предложение. 



 

 

Кандидатите получават равен брой точки. В изпълнение на Условията за 

кандидатстване по процедурата и в рамките на наличния по мярката финансов ресурс – 

234 699,60 лева,  се предлага на двамата кандидати безвъзмездно финансиране с равен 

по-нисък интензитет  49,59 %  вместо заявените 50 %. Кандидатите са уведомени чрез 

ИСУН за резултатите от приключилите два етапа на оценка, приложимата процедура за 

проекти с равен брой точки при недостатъчен финансов ресурс по мярката, както и за 

мотивите и причините за частично одобрение, за което имат възможност да внесат 

възражение до ръководителя на ДФ „Земеделие”. 

На 12.02.2019 г., чрез ИСУН, е получен отговор от „Агро Диана-2012” ЕООД, с който 

изразява несъгласие по взетото решение на КППП, което се изразява в следното: 

1. Несъгласие с присъдените 45 точки на етап „Техническа и финансова оценка” 

по проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0003 за „Закупуване на машини и 

оборудване за преработка на картофи”.  

2. Несъгласие с предложените на етап АСД финансови редукции на част от 

заявените за подпомагане общо допустими разходи по проекта. 

3. Несъгласие с одобрените общо допустими разходи за проектното предложение 

и стойността на безвъзмездната финансова помощ.  

4. Несъгласие с предложението за по-нисък интензитет /процент на подпомагане/ 

и по-малка стойност на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта и 

непредставяне на допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, съобразен с 

предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното финансиране, 

респективно - увеличения дял на собственото финансово участие. 

На 13.02.2019 г. е получен отговор от „Месокомбинат Разлог” ООД, с който изразява 

съгласие и представя допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, 

съобразен с предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното 

финансиране, респективно - увеличения дял на собственото финансово участие. 

Проектни предложения № BG06RDNP001-19.009-0002, „Закупуване на машини и 

специализирани транспортни средства за месопреработвателно предприятие в гр. 

Разлог”, с кандидат „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ” ООД и № BG06RDNP001-

19.009-0003, „Закупуване на машини и оборудване за преработка на картофи”, с 

кандидат „АГРО ДИАНА-2012” ЕООД са включени в Списък на резервни 

проектни предложения. 

 

 

 



 

 

Статус  
Одобрено 

БФП (лв.)  

Номер 

на ПП  

Наименован

ие  
Кандидат  

Дата на 

регистрац

ия  

Обобщена оценка  

Резерва 97 779,77 

BG06R

DNP001

-19.009-

0002 

Закупуване на 

машини и 

специализира

ни 

транспортни 

средства  

МЕСОКОМ

БИНАТ 

РАЗЛОГ 

ООД 

13.12.2018 

16:45 

Тип 
Премина

ва 
Точки 

ПО Не 
 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 45 

КО Не 
  

Резерва 136873,80 

BG06R

DNP001

-19.009-

0003 

Закупуване на 

машини и 

оборудване за 

преработка 

накартофи 

АГРО 

ДИАНА-

2012 ЕООД 

21.12.2018 

17:22 

Тип Преминава Точки 

ПО Не 
 

ОАСД Да 
 

ТФО Да       45 

           КО                       Не 

 

„АГРО ДИАНА-2012” ЕООД входира жалба до изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие” по отношение на техническата и финансовата оценка на проектното 

предложение. 

СНЦ „МИГ-Разлог” очаква окончателното решение на ДФ „Земеделие” относно 

законосъобразността на проведената процедура. 

 

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, с разполагаем бюджет 

234 699,60 лв., с няколко крайни срока за кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 06.10.2018 г. и начало на приема 31.07.2018 г.: 

В рамките на първи прием са входирани три проектни предложения. И трите проектни 

предложения преминават етапите на оценка, но поради недостатъчен бюджет по 

мярката, проектното предложение, класирано на трето място, остава със статус 

„Резерва”.  

 
Статус Номер на ПП Наименование Кандидат 

Размер на 

БФП /лв./ 
Точки 

Размер на 

БФП след 

корекции 

/лв./ 

 

Одобрено 
BG06RDNP001-

19.008-0001 

Закупуване на земеделска 
техника за нуждите на „Еко 

Ферма България” ЕООД  

ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ 
ЕООД (Булстат: 

201445749) 
100070,45 40 100070,45 

 

Одобрено 
BG06RDNP001-

19.008-0002 

Закупуване на земеделска 

техника  

Георги Запрянов Чолев 

(Булстат за свободни 

професии (ЕГН): 

730326хххх) 

80057,37 40 80056,20 

 

Резерва 
BG06RDNP001-

19.008-0003 

Закупуване на техника за 
отглеждане на животни в 

стопанството на Благой 

Борисов Велев 

БЛАГОЙ БОРИСОВ 
ВЕЛЕВ (Булстат за 

свободни професии 

(ЕГН): 750305хххх) 

137971,77 
30 

 
137971,77 

 

- Втори прием с краен срок – 10.01.2019 г. и начало на приема 03.12.2018 г.: 

Втори прием по мярката не се състоя, тъй като СНЦ „МИГ-Разлог” очаква 

окончателното решение на ДФ „Земеделие” за приключилата процедура и проведената 

оценка. 



 

 

 

 Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”, разполагаем бюджет 

146 687,25 лева и с няколко крайни срока за кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 12.11.2018 г. и начало на приема 10.10.2018 г.: 

По приема са входирани три проектни предложения от: „Майк Трейдинг” ЕООД, 

„Доставка на инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал”; „Фърн 

Дизайн” ЕООД, „Закупуване и монтиране на сушилна камера за първична преработка 

на дървесина” и „Михал” ЕООД, „Закупуване но дървообработваща машина за нуждите 

на „Михал” ЕООД, гр. Разлог. Първите две проектни предложения не преминават 

атапите на оценка.  Проектът, входиран от „Михал” ЕООД, премина етапите на оценка 

и се предлага за финансиране в пълния размер на заявената БФП. 

Пореде

н номер Статус 

Одобрено 

БФП (лв.) 

Номер на 

ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистрация Обобщена оценка 

1 Одобрено 42 850,00 BG06RDNP0

01-19.106-

0003 

Закупуване на 

дървообработва

ща машина за 

нуждите на 

„Михал“ ЕООД, 

гр. Разлог. 

МИХАЛ 

ЕООД 

12.11.2018  

Тип 

Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 30 
 

 Отхвърлено 

на ОАСД 

 BG06RDNP0

01-19.106-

0001 

Доставка на 

инсталация за 

сушене и 

импрегниране 

на... 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ 

ЕООД 

10.11.2018  

Тип 

Преминав

а Точки 

ОАСД Не  
 

 Отхвърлено 

на ОАСД 

 BG06RDNP0

01-19.106-

0002 

Закупуване и 

монтиране на 

сушилна камера 

за първи... 

Фърн 

Дизайн 

ЕООД 

12.11.2018  

Тип 

Преминав

а Точки 

ОАСД Не  
 

Със Заповед №03-РД/4338 от 14.10.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие” МИГ-Разлог е получила одобрение на проведената процедура. 

 

 Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”, разполагаем бюджет 1 437 535,05 лв. и с няколко 

крайни срока за кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 05.12.2018 г. и начало на приема 01.10.2018 г.: 

По приема са входирани 16 проектни предложения. Пет проектни предложения не 

преминават етапите на оценка, двама от кандидатите оттеглят проектните си 

предложения. Поради недостатъчен бюджет по мярката, едно от проектните 

предложения остава в статус „резерва”. 

РЕШЕНИЯ на КППП: 



 

 

1. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.073, 

МИГ-Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа  за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности“, които НЕ преминават етапите 

на оценка, са:  

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  

BG06RDNP001-19.073-0002 "Изграждане на сграда с рекламна агенция за 

производство на рекламни и печатни продукти на 

партерен етаж и жилищен етаж в град Разлог" 

ОЛИМП-ИЛИЯ 

ВЪЛКАНОВ ЕТ 

BG06RDNP001-19.073-0004  "Изграждане на АГ кабинет в административна 

сграда за офиси в гр. Разлог" 

ЕТ "Д-Р ЦВЕТАНКА 

СЛАНЧЕВА -  

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ - ЛЕКАР 

ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА" 

BG06RDNP001-19.073-0005 "Закупуване на технологично оборудване за 

предприятие за производство на изделия от 

дървен материал" 

ФЪРН ДИЗАЙН 

ЕООД 

BG06RDNP001-19.073-0007 "Изграждане на подвижна покривна конструкция 

над дворно място към хотел "Свети Никола", с. 

Баня" 

НИКИ-99-

НИКОЛАЙ 

ЮРГАНЧЕВ ЕТ 

BG06RDNP001-19.073-0014 "На гости в красивата  

долина" 

Е АВАНГАРД 

ПРОЕКТ  

КОНСУЛТ ЕООД 

 

2. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.073, 

МИГ-Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа  за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности“, които преминават етапите на 

оценка и се предлагат за финансиране в пълния размер на заявената БФП, 

са: 

 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.073-0001 "Инвестиции в ново 

оборудване на  зъболекарски 

кабинет" 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ГРУПОВА ПРАКТИКА 

ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ ЛИЛОВ ДЕНТ 

ООД 

128 098,21 

BG06RDNP001-19.073-0003 "Инвестиции в специализирана 

строителна техника за изкопни 

дейности” 

РАЗЛОГ 

КОМЮНИКЕЙШЪН 

ЕООД 

134 232,26 

BG06RDNP001-19.073-0008 "Закупуване на строителна 

техника" 

ГАРАБИЙСКИ 2012 

ЕООД 

195 579,80 

BG06RDNP001-19.073-0009 "Закупуване на комбиниран 

багер-товарач" 

ПИБ-08 ЕООД 120 750,00 

BG06RDNP001-19.073-0010 "Изграждане и оборудване на 

Спортен център в град Разлог" 

ПРО ИНВЕСТ ЕООД 194 026,14 

BG06RDNP001-19.073-0012 "Изграждане на хале 

за производство на плетена 

метална мрежа в обхвата на 

АИК 79 ЕООД 

 

194 466,09 



 

 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена 

БФП /лв./ 

УПИ XVIII, ПИ 

61813.750.5212, кв.101 по 

плана на гр. Разлог, община 

Разлог и доставка на машина за 

производство на плетена 

оградна метална мрежа" 

BG06RDNP001-19.073-0013 "Ветеринарно-медицински 

център" 

АЛВЕТ-2008 ЕООД 

 

194 885,91 

 

3. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.073, 

МИГ-Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа  за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности“, което преминава етапите на 

оценка и се предлага за финансиране с намален размер на заявената БФП, 

е: 

 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.073-

0016 

"Закупуване на 

оборудване за холистичен 

център" 

ЕТ РОСЕН 

ПРЕШЕЛКОВ 

81 884,25 

 

4. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.073, 

МИГ-Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа  за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности“, което преминава етапите на 

оценка и поради недостиг на финансови средства по процедурата, остава 

резерва, е: 

 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  

BG06RDNP001-19.073-

0011 

"Изграждане на конюшня в 

Тайгърсити ранч" 

ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ 

ЕООД 

 

 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, разполагаем бюджет 

195 583,00 лв. и с няколко крайни срока за кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 16.09.2019 г. и начало на приема 15.05.2019 г.: 

В рамките на първия период за прием, са подадени 4 /четири/ проектни предложения. 3 

проектни предложения са подадени от Община Разлог за ремонт и обудване на спортни 

площадки, както и изграждане на нова спортна площадка и едно от Сдружение с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за лица с 

интелектуални затруднения „ШАНС” за подобряване на услугите, предоставяни от 

Сдружението. В процеса на оценка Сдружение „ШАНС” входира заявление за 

оттегляне на проектното си предложение. 



 

 

Останалите три проектни предложения успешно преминават етапите на оценка и 

са одобрени в пълен размер на заявената БФП. 

Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка № 

BG06RDNP001-

19.073-0003 

Ремонт и оборудване на 

спортна площадка в УПИ I, 

ПИ 02960.501.372, КВ. 1, С. 

БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ 

ОБЩИНА РАЗЛОГ Тип Преминава Точки 

ПО Не 
 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 25 

КО Не 
  

1 

BG06RDNP001-

19.268-0002 

Ремонт и оборудване на 

спортна площадка в УПИ I, 

ПИ 61813.759.174, КВ. 100, 

ГР. РАЗЛОГ, ОБЩ. РАЗЛОГ 

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПО Не  2 

ОАСД Да  

ТФО Да 20 

КО Не  

BG06RDNP001-

19.268-0004 

Изграждане на спортно 

игрище за мини футбол в 

УПИ XLIII, КВ. 14, ПИ 

61813.752.324 ПО РП И КК 

НА ГР. РАЗЛОГ 

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПО Не  3 

ОАСД Да  

ТФО Да 15 

КО Не  

МИГ-Разлог” очаква окончателното решение на ДФ „Земеделие” относно 

законосъобразността на проведената процедура.  

 

 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; 

Екипът на СНЦ „МИГ - Разлог” не е осъществявал мониторинг на проектни 

предложения, тъй като няма сключени договори с получатели на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

3.4. Интересът на бенефициентите към конкретните мерки по СВОМР 

За периода 2017-2019 г. МИГ-Разлог планира и осъществява 3 кръга по осем и 1 

кръг по девет информационни срещи във всички населени места на територията на 

община Разлог /включително информационна среща в ромския квартал в гр. Разлог/. Те 

предхождат поканите за набиране на проектни предложения за кандидатстване. 

На срещите с местната общност е представена Стратегията, разяснени са целите, 

приоритетите, мерките и индикативният график за прием на проекти за съответната 

година. Участниците в срещите са запознати с реда за кандидатстване, финансовите 

условия, допустимостта на кандидатите, проектите, дейностите, както и с критериите за 

избор на проекти. Броят предоставени информационни и консултантски услуги за 

периода е 140, който включва освен информационните срещи и индивидуални 

консултации, дадени в офиса на Сдружението, множество устни консултации по 

телефона, което показва наличие на интерес към СВОМР и дейността на МИГ-Разлог. 



 

 

Всичко това говори за готовност на местната общност за кандидатстване с проектни 

предложения. За същия период са проведени 7 обучения на местни лидери на тема: 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР в ИСУН”, проведени са 9 

семинара за разясняване условията за кандидатстване и др. 

За повишаване на капацитета на екипа и членовете на ОС са проведени 3 обучения на 

тема: „Актуални нормативни изисквания, нормативна уредба, указания и придобиване 

на умения, свързани с подхода ВОМР и изпълнение на СВОМР”. 

Информационните срещи, индивидуалните консултации и обучения на местни лидери 

се оценява като добра практика за създаване на интерес и повишаване на проектната 

готовност на кандидатите по СВОМР.  

От данните по-горе се вижда, че МИГ-Разлог е направила всичко възможно според 

поставените задачи, да повиши капацитета на бенефициентите за успешно изпълнение 

и отчитане на проекти по СВОМР. 

В периода 2018-2019 г. са регистрирани 29 проектни предложения, от които МИГ-

Разлог е одобрил за финансиране 14 от тях, като общата стойност на одобреното 

безвъзмездното финансиране е 1613460,55 лева, което представлява 55% от одобрения 

бюджет за СВОМР.  

4 проектни предложения са със статус „резерва”, като разпределението на одобрената 

БФП по мерки е: 2 проектни предложения по м. 4.2 с обща размер на одобрена БФП 

332433,34; 1 проектно предложение по мярка 4.1 с одобрена БФП в размер на 

137 971,77 и 1 проектно предложение по мярка 6.4 с одобрена БФП в размер на 

195 577,20 лева.  

4 проектни предложения са оттеглени от кандидатите, а 7 проектни предложения не са 

одобрени от назначените КППП по съответните мерки. /2 проектни предложения по м. 

8.6 и 5 проектни предложения по мярка 6.4/. 

Няма сключени договори с бенефициенти за изпълненение на проекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица Разпределение на проектните предложения по мерки: 
 

Код Наименование 
Бюджет по 

мярката 

Брой 

входирани 

проекти за 

периода 

2018-2019 

г. 

Брой 

оттегле

ни 

проект

и 

Брой 

проект

и 

одобре

ни от 

МИГ 

/вкл. 

резерви

/ 

Брой 

проект

и 

неодоб

рени от 

МИГ 

Размер на 

субсидията, 

който 

евентуално

ще бъде 

договорен 

/без резерви/ 

Усвоява

не в % 

4.1 
„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 
234 699,60 3  3  180 126,65 76,75% 

4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

234699,60 3 1 2    

6.4 

„Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието 

на неселскостопански 

дейности“ 

1437535,05 16 2 9 5 1243922,66 86,53% 

7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

195583,00 4 1 3  146 561,24 74,94% 

7.5 

„Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа 

инфраструктура” 

117349,80 
 

     

8.6 

"Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и търговията 

на горски продукти" 

 

146687,25 

 

3  1 2 42 850,00 29,21% 

19.2

.323 

„Развитие и популяризиране 

на териториалната 

идентичност” 

567190,70 
 

     

Общо: 2933745,00 29 4 18 7 1613460,55 55,00% 

 

От таблицата се вижда, че земеделските производители на територията на 

община Разлог проявяват интерес по мярка 4.1. Заявената субсидия от страна на 

тримата кандидати по мярката по първи прием надхвърля разполагаемия бюджет, което 

е и причината за оставането на едно проектно предложение в статус „резерва”. Общата 

предполагаема договорена субсидия на одобрените проектни предложения, ще 

представлява 76,75% от заложените средства по мярката за периода на прилагане на 

СВОМР. Очаква се окончателното решение на ДФ „Земеделие” относно 

законосъобразността на проведената процедура. 

 

 След заявения сравнително слаб интерес по време на изготвяне на Стратегията, 

от проведените 2 приема по мярка 4.2 се вижда активизиране на кандидати. По време 

на оценката на първия прием, кандидатът оттегля проектното си предложение. На 



 

 

втори прием заявената субсидия по двете входирани проектни предложения надхвърля 

разполагаемия бюджет. След получаване на равен брой точки и несъгласие на един от 

кандидатите за еднакво процентно намаляване на субсидията и за двамата кандидати, 

съгласно Условията за кандидатстване по мярката, двете проектни предложения 

остават със статус „резерва”. 

 

Мярка 6.4 от СВОМР на МИГ-Разлог се радва на най-голям интерес от страна на 

потенциалните кандидати. Причините за това са неземеделският характер на 

дейностите, които се подпомагат по мерките и по-големият интензитет на помощта - до 

75%. Важно е да се отбележи, че територията на община Разлог се характеризира с 

добър сектор на услугите, производството и преработката на неземеделски продукти и 

добре развит туризъм. Това обяснява големия интерес към мярка 6.4 от СВОМР на 

МИГ-Разлог. Кандидати по тази мярка могат да бъдат микро- и стартиращи 

предприятия за неземеделски дейности. За периода по мярка 6.4 са постъпили общо 16 

проектни предложенения, от които МИГ е отхвърлил пет проекта, 2 проектни 

предложения са оттеглени от кандидатите, в резултат на което 9 са одобрени, от които 

1 е в статус „резерва”, поради недостатъчен бюджет по мярката. Усвояването на 

средствата по мярката /без резервния проект/ възлиза на 86,53% на първи прием.   

 

Основен кандидат по мярка 7.2 е Община Разлог. По тази мярка може да се 

кандидатства за инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, изграждане, реконструкция, ремонт оборудване и/или 

обзавеждане на спортна инфраструктура, изгражадане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства и 

др. През 2019 г. по мярка 7.2 са подадени 4 проектни предложения, като Сдружение 

„ШАНС” оттегля проектното си предложение. Одобрени за финасиране са 3 проектни 

предложения, подадени от община Разлог. Индикаторът за усвояването на средствата 

по мярката възлиза на 74,94%. В началото на 2020 година предстои обявяване на втори 

прием по мярката с наличния финансов ресурс. 

 

В рамките на СВОМР целите на мярка 8.6 се заключават в подпомагане на 

повишаване конкурентноспособността на предприятия, занимаващи се с първична 

преработка на дървесина. На първи прием, проведен през 2018 година, с висок интерес 



 

 

от страна на кандидатите, са входирани 3 проектни предложения. Заявената БФП 

надхвърля разполагаемия бюджет по мярката. КППП по процедурата отхвърля 2 от 

проектните предложения на етап ОАСД. Индикаторът за усвояването на средствата по 

мярката възлиза на 29,21%. В началото на 2020 година предстои обявяване на втори 

прием по мярката с наличния финансов ресурс. 

 

По мерки 7.5 и 19.2.323 от СВОМР няма проведени приеми на проектни 

предложения. Същите се предвижда да стартират в месеците април-май 2020 година. 

  

3.5. Разходване на отпуснатите средства и изпълнение на индикаторите по м. 

19.4 
 

Планиран бюджет 

Изразходван 

бюджет/Администра

тивни разходи 

(управление на 

МИГ) 

Изразходван 

бюджет/Популяризира 

не на Стратегията 

Финансово изпълнение 

на бюджета в % 

2016 – 20370,96 лв. 14976,12 лева 4336,00 лева 94,80% 

2017 – 132135,00 лв. 90454,28 лева 26640,57 лева 88,62% 

2018 – 153 935,33 лв. 109463,03 лева 29278,00 лева 90,13% 

2019 – 156 246,59 лв. 127 005,02 лева 29 241,57 лева 89,83% 

Общо: 462 687,88 лв. Общо: 341 898,45 Общо: 89 496,14  93,24% 

 

Финансовото изпълнение на планираните през годините 2016-2019 г. бюджети за  

управление на МИГ и популяризиране на Стратегията е 93,24%. Изразходването на 

средствата се осъществява при стриктно спазване на съотношението между разходите 

за управление и разходите за популяризиране на СВОМР на МИГ - 80% към 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изходни индикатори по мярка 19.4 са:  

Индикатор 

Планирано 

за 

изпълнение 

/брой/ 

Постигнато 

към периода 

на доклада 

/брой/ 

Изпълнение 

в % 

Проведени обучения на екипа, ангажиран 

в прилагането на стратегията за местно 

развитие и обучения на местни лидери 

18 10 56% 

Брой обучени 120 142 118% 

- в т. ч. жени 60 111 185% 

- -в т.ч. представители на уязвими и 

малцинствени групи 

30 25 83% 

Проведени конференции 6 1 17% 

Обмен на опит с МИГ от ЕС и България 16 14 88% 

Издаден информационен бюлетин 12 5 42% 

Издадена брошура 10 4 40% 

Филм за популяризиране на дейността  3 0 0% 

Каталог 2 0 0% 

Статии 36 40 111% 

 

 Брой проведени обучения на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за 

местно развитие и обучения на местни лидери – 18 бр. Изпълнение – 10 бр. 

Към датата на изготвяне на доклада са проведени 3 обучения на екипа и членове на ОС 

на тема: „Актуални нормативни изисквания и нормативна уредба, свързани с подхода 

ВОМР и изпълнение на СВОМР” и 7 обучения за местни лидери на тема: „Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на МИГ-Разлог в ИСУН2020” 

 Брой обучени – 120 човека, в т. ч. 60 жени и 30 представители на уязвими и 

малцинствени групи. 

В проведените обучения за местни лидери участие са взели 142 човека, от които 111 

жени и 31 мъже, в т. ч. 25 представители на уязвими и малцинствени групи. 

 Брой проведени конференции – 6 бр. Към изготвяне на доклада екипът е 

организирал и провел 1 конференция при стартиране на програмния период през 

2016 година. 



 

 

 Обмен на опит с МИГ от ЕС и България – 16 бр. Изпълнение – към момента 14 

бр. обмен на опит, от които 8 срещи между екипи на МИГ в България и 6 срещи 

с МИГ от ЕС.  

 Издаден информационен бюлетин – 12 бр. Изпълнение – 5 тиража с издадени 

общо 4000 броя бюлетин. 

 Издадена брошура – 10 бр. Изпълнение - Отпечатване на брошури за 

представяне на условията за кандидастване за всяка една от мерките, които се 

планират за отваряне през първата прогнозна година, групиране в 3 брошури х 

1000 бр., свързани с популяризиране дейността на МИГ; Изготвяне и 

отпечатване на материали, подпомагащи потенциалните получатели на 

финансова помощ при разработването на дейности и подготовката на заявления 

- Наръчник за подготовка на проекти – 200 бр. 

 Филм – 3 бр. Няма реализиран филм към изготвяне на доклада. 

 Каталог – 2 бр. Няма изготвен и отпечатан каталог към момента на доклада. 

 Статии – 36 бр. Изпълнение – 40 бр. статии за популяризиране дейността на 

Сдружението, включително обяви за прием на проектни предложения 

 

3.6. Взетите решения и тяхното прилагане от МИГ 

 

През 2016-2019 г. са проведени общо 40 /четиридесет/ заседания на Управителния 

съвет на Сдружението и 11 /единадесет/ заседания на Общо събрание, на които са 

взети следните по-важни решения: 

Заседания на УС 

- Разглеждане и утвърждаване на разработена Процедура за подбор на външни 

експерти – оценители на проекти по СВОМР на СНЦ „МИГ – Разлог”; 

- Приемане на Ред за оценка на проектни предложения към СВОМР. 

- Промяна в ИГРП; 

- Решения за определяне състав на КППП, във връзка с процедури за подбор на 

проектни предложения по СВОМР; 

- Одобрение на Оценителен доклад на КППП по проведени процедури в ИСУН2020; 

- Одобрение на обяви и образци на документи за кандидатстване по обявените 

приеми на проектни предложения; 

- Приемане на решения относно промяна в обявата за прием по мярка 7.2, свързана с 

удължаване на крайния срок за кандидатстване; 



 

 

- Приемане на Индикативна годишна работна програма за провеждане на приеми на 

проектни предложения през 2020 г. по мерки от Стратегията за ВОМР, по които е 

наличен финансов ресурс.  

- Разглеждане на заявление за прекратяване на членство в Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Разлог”.   

- Насрочване на Общо събрание и приемане на дневен ред за провеждането му. 

                                                 Общи събрания 

- Приемане на годишни доклади за дейността на Сдружението; 

- Приемане на годишен финансов отчет; 

- Приемане на отчет за дейността на УС; 

- Приемане на бюджети; 

- Приемане на Работна програма и план-график за дейността; 

- Приемане и освобождаване на членове на ОС; 

- Освобождаване на член на УС; 

- Избор на нов член на УС от квотата на стопанския сектор. 

 

 

3.7. Мониторинг и оценка на финансираните проекти по СВОМР 

 

Мониторингът на проекти, финансирани по СВОМР, цели да контролира тяхната 

ефективност, а оценката цели да създаде база данни с информация за ефективността и 

устойчивостта на съответния проект.  

Мониторингът изисква систематично и непрекъснато събиране, анализ и 

използване на информация за контролиране, идентифициране и предприемане на 

корективни действия при изпълнение на проектите от бенефициентите.  

Към изготвяне на доклада екипът на МИГ-Разлог не е извършвал мониторинг, 

тъй като няма сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

3.8. Иновативни характеристики на СВОМР на МИГ-Разлог 

Иновативността на Стратегията на МИГ-Разлог се изразява в:  

Нов подход при планирането: СВОМР е разработена с активното участие на 8 

неправителствени организации, които членуват в нея, като всяка от тях има цели и 

мисия в определена сфера на обществения живот. Членуването на НПО, бизнес и 

местна власт в МИГ ги обединява, дава отлични възможности за диалог и 

сътрудничество. Силно развитият неправителствен сектор на теритриторията  и 

постигнатото добро взаимодействие са довели до нова за територията идея - по СВОМР 

да се реализират партньорски проекти, така че новите организации да могат да си 



 

 

сътрудничат с по-опитните и така да придобият опит за кандидатстване пред различни 

донорски програми. НПО виждат в партньорството и сътрудничеството си първо, 

обединяване на експертен капацитет и налични ресурси за значими и мащабни проекти, 

и второ, постигане на модел на сътрудничество и обединяване, който да бъде адаптиран 

и пренесен в стопанския сектор, чиито представители все още нямат такива нагласи.   

Иновативни мерки в Стратегията за ВОМР: За прилагане на иновативния подход е 

консултирана, разработена и включена в СВОМР на МИГ-Разлог мярка – 19.2.323 

„Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” с възможност за 

партньорски проекти. МИГ Разлог, в рамките на подмярка 19.4. „Текущи разходи за 

управление на МИГ и популяризиране на СВОМР”, работи с общността по теми, 

насочени към популяризиране и подпомагане на процесите на сътрудничество и 

сдружаване по сектори и общи интереси. Методите на работа в партньорство между 

различни организации при изпълнение на проекти, не са прилагани досега на 

територията. Чрез тях, както и чрез мерките, съответстващи на подмерки от ПРСР 

2014-2020 г., се предоставя възможност и ще се насърчи създаване на нови за 

територията продукти и услуги за местната общност. Допустимите дейности по мярка 

19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” предполагат 

проекти, които ще имат за концепция и резултат нова за територията форма на 

използване на природните ресурси и културно-историческото наследство. Очаква се 

реализиране на поне 1 интегриран проект, което също ще бъде иновация за 

територията. МИГ ще работи по нов начин за решаване на местните проблеми и 

установените слабости в нивото на предприемачески умения и ниската пазарна 

реализация на продукцията, чрез обучения, представяне и адаптиране на добри 

практики в сферата на качеството на местните продукти, общи териториални марки, 

общо рекламно представяне на приоритетни за икономиката сектори. Иновативно е, че 

МИГ е допустим кандидат по м.7.2.  

Критерии за оценка, насърчаващи иновациите:  Иновативните характеристики на 

СВОМР на територията на МИГ-Разлог са свързани и със критериите за оценка на 

проектни предложения, включващи брой точки за иновативност.   

МИГ-Разлог е разработила системата от мерки, които да дават приоритетност на 

иновативни проекти, формулирала е и насоки на иновативност на проекти със следните 

характеристики: 

- модернизиране на преработващи предприятия с цел създаване на работни места 

и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността си; 

- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации; 



 

 

- земеделските стопанства  ще бъдат подкрепени в чувствителните сектори - 

„плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури” и 

осигуряващи заетост; 

- стратегията за пръв път ще стимулира проекти с фокус върху уязвимите групи - 

младежите и жените, възрастните хора и ромите, вкл. за предприемачество; 

- партньорски и интегрирани проекти, свързани с териториалната идентичност; 

- насърчава се кандидатстването на нови категории бенефициенти; 

- фокус в стратегията е поставен върху интегрирания подход за цялостното 

подобряване туризма на територията чрез разнообразяване на продуктите и 

повишаване на информационната обезпеченост за населението и за туристите. 

Стремежът за иновации в Стратегията ще бъде гарантиран чрез системата от критерии 

при оценяването на проектите, които да включват изведените по-горе характеристики. 

Индикаторите по мерки и индикаторите на ниво стратегия предвиждат иновативни 

проекти.  

 

На 26.02.2019 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 

2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог”  е сключен договор за изпълнение на 

одобрен проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.  

В период от 6 месеца „МИГ-Разлог” съвместно с партньорите от МИГ-Поморие, МИГ 

SPLAV от Чехия, МИГ Terra Barocca от Италия и МИГ Аdri Valladolid Norte от 

Испания, е разработил проектно предложение "Транснационално сътрудничество за 

Екологично отговорни местни общности в селските райони” и между партньорите е 

сключено Споразумение за сътрудничество.  

 

По време на подготвителните дейности са проведени заседания и мероприятия за 

планиране на дейностите по проекта; 2 обучения на екологична тематика; срещи с 

партньори – МИГ от България и от държави-членки на ЕС във връзка с подготвяне на 

проектно предложение за транснационално сътрудничество; проучени са актуалните 

към момента екологични проблеми на територията, както и положителни европейски 

практики, насочени към решаване и предотвратяване на екологични проблеми, с цел 

въвеждането им в практиката; извършени са дейности по публичност и информираност 

– публикации в регионални медии, издадена брошура и плакат. За оповестяване на 



 

 

резултатите от проекта на 14 септември 2019 г. се провежда заключителна 

конференция. 

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие: Повишаване качеството на живот чрез надграждане, 

разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията 

на община Разлог, както и с Тематична цел 6 на ПРСР за периода 2014-2020: Опазване 

на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. 

С изпълнението на проекта по мярка 19.3  се надгради проект по сходната мярка от 

предходния период „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ и се 

постигне принос в развитието на територията чрез взаимодействие и реализиране на 

съвместни проекти с други български МИГ или с други МИГ от ЕС. Опитът показва, че 

сътрудничеството между МИГ дава иновативни възможности за постигане целите на 

подхода ЛИДЕР, разширява възможностите за обмен на опит и ноу-хау, а в случаите на 

транснационално сътрудничество насърчава изграждането на чувство за общност и 

идентичност на европейските селски райони. По отношение на стратегиите за ВОМР, 

проектите за сътрудничество увеличават ползите, които те носят за селските райони и 

населението и допринасят за тяхното устойчиво развитие. 

 

3.9. Индикатори по СВОМР на МИГ-Разлог 

В таблиците по-долу са представени индикаторите за мониторинг и оценка на СВОМР, 

като цяло и по отделните мерки. Към периода на доклада няма постигнати резултати, 

тъй като няма сключени договори по СВОМР. 

 

 Таблица Индикатори за мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ - Разлог 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

1 
Общ брой проекти, 

финансирани по СВОМР 

брой 35 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

1.1. 
В т.ч. брой проекти, 

включващи иновации 

брой 12 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

1.2. 

В т.ч. брой проекти, 

насочени към уязвими и 

малцинствени групи 

брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ брой бенефициенти, 

подпомогнати по СВОМР 

брой 33 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2.1. 

В т.ч. брой бенефициенти от 

уязвими малцинствени 

групи  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 

Общ обем на инвестициите 

(публичен и собствен 

принос/съфинансиране)  

лева 3600 000 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3.1. В т.ч. Общ обем на лева 2933 745 0 Данни  и отчети на 



 

 

инвестициите (само 

публичен принос) 

МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 
Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 7 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 
Проекти, реализирани извън 

общинския център - в селата 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 19 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 
Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 16 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

9 

Създадени работни места брой 39 0 Отчети на 

бенефициенти, 

данни  на МИГ 

10 

Млади хора до 40 г.  

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

11 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 16000 0 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12 

Представители на уязвими 

групи, които се ползват от 

подобрени услуги 

брой 1000 0 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12.1 

В т.ч. представители на 

малцинствени групи  /роми/ 

брой 500 0 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат 

към периода 

на доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите  

-публичен принос 

лева 234 700 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 
Проекти  на млади фермери, 

подкрепени по мярката 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти, въвеждащи 

иновации в земеделски 

стопанства 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 
Стопанства, прилагащи 

биологично земеделие 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 
Създадени нови работни 

места 

брой 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

 



 

 

 

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/  

МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат 

към периода 

на доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите – 

публичен принос 

лева 234 700 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти за преработка на 

продукти, произвеждани на 

територията на МИГ 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Предприятия, въвели нови 

продукти, или иновативни 

процеси и технологии 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 
Създадени работни места брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 10 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 10 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите лева 1 437 500 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 
Създадени работни места брой 26 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 
Проекти за инвестиции в 

производствени дейности 

брой 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 
Проекти, включващи 

иновации 

брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 
Проекти на бенефициент от 

уязвима/малцинствена група 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 

НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ  

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите- 

публичен принос 

лева 195 500 0 Данни  и отчети на 

МИГ 



 

 

3 
Проекти, реализирани в 

селата 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 16 000 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Проекти, предоставящи 

услуги или инфраструктура 

за уязвими групи, в т.ч. 

малцинства  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ  

В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 117 350 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 Иновативни проекти 
брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти за насърчаването на 

изкуство и занаяти във 

връзка с туризма 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5. 

Проект за информационна 

обезпеченост на 

туризма/туристическото 

предлагане на територията 

на община Разлог 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, 

МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите – 

публичен принос 

лева 146 700 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 

Проекти, свързани с 

подобряване на 

технологичните процеси 

и/или иновации  

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 19.2.323  „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

 НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 8 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 Проекти, реализирани от брой 7 0 Данни  и отчети на 



 

 

една организация МИГ 

3 
Проекти, реализирани от 

организации в партньорство 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти, съхраняващи и 

популяризиращи културно 

наследство  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Проекти, насочени към 

опазване на местните 

природните ресурси 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти, обединяващи 

различни  елементи на 

териториалната идентичност 

по иновативен начин 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 

Проекти с участие на 

представители на уязвими 

групи, в т.ч. малцинства 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 

Общ обем на разходите в 

полза на целевите групи  и в 

обществена полза– публичен 

принос 

лева 567200 0 Отчет на проекта 

 

 

 

 

 

3.10. Ефект от прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие 
Освен придобиването на материални активи, в резултат на изпълнение на СВОМР на 

територията на община Разлог в дългосрочен план, ще бъдат разкрити 40,5 работни 

места /към дата на доклада това са заявените работни места по одобрените от МИГ 

проекти/, ще се предоставят нови и по-качествени услуги на населението. Проведените 

обучения, консултациите, организираните информационни кампании и работата с 

общността имат съществен принос за повишаване на капацитета и активността на над 

5000 представители на местната общност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица Брой работни места, които ще бъдат 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 

Постигнато за 

периода на 

мониторинговия 

доклад (за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в 

резултат от подпомагане на 

проектите, финансирани от 

ЕЗФРСР: 

 

31 9,5 

        

4.1. 5 6 1 

    
4.2 4 2 1 

    
6.4 26 21 7,5 

    
8.6 4 2 

     
Общо: 39 40,5 0 0 0 0 

 

 

 

4. ИЗВОДИ  

 

От изложените по-горе данни и сравнителен анализ се вижда, че към 20.12.2019 г.: 

 През 2017-2019 г. са проведени 3 информационни кампании по 8 информационни 

срещи и 1 информационна кампания кампания от 9 срещи /една среща 

включително в ромския квартал на град Разлог/, предхождащи приемите на 

проекти. Проведени са 7 обучения за местни лидери и 9 семинара. Дадени са 

множество консултации по телефона и в офиса. МИГ-Разлог е направила всичко 

необходимо за популяризиране на СВОМР и достигане на информацията до 

възможно повече заинтересовани лица; 

 Проведени са 3 обучения на екипа и членове на ОС във връзка с разясняване на 

актуалните нормативни изисквания, нормативната уредба, указания и 

придобиване на умения, свързани с подхода ВОМР и изпълнението на СВОМР, 

включително работа в ИСУН2020, което значително е повишило капацитета на 

участниците в процеса на разглеждане и оценяване на проектните предложения; 

 Всички решения на ОС, УС са взети, съгласно подготвени и утвърдени 

процедури, заложени в Устава, Правилника на Сдружението, както и Правилника 

за прилагане на СМР. В този ред те са законосъобразни и легитимни; 

 Подадени са 29 проектни предложения, от които 18 одобрени за финансиране от 

КППП и УС на МИГ, 4 от тях са със статус „резерва”, 4 са оттеглени от 

кандидатите, а 7 не са одобрени от КППП.  

 



 

 

 По мярка 4.1 са входирани 3 проектни предложения, като заявената субсидия 

надхвърля наличния бюджет по мярката /234 699,60 лева/. Поради тази причина 

едното от проектните предложения остава в статус „резерва”. Одобрената 

субсидия за останалите две проектни предложения е на обща стойност 180 126,65 

лева.  

 По мярка 4.2 са проведени два приема на проектни предложения. По първи прием 

е входирано едно проектно предложение, впоследствие оттеглено от кандидата. 

По втори прием са входирани две проектни предложения, които са получили 

равен брой точки и при последвалото несъгласие на един от кандидатите за 

разпределение на субсидията, двете проектни предложения са със статус 

„резерва”. 

 По мярка 6.4 са входирани 16 проектни предложения. Двама от кандидатите са 

оттеглили проектите си, 5 не са одобрени от КППП. Одобрената субсидия за 

останалите 9 надхвърля разполагаемия бюджет по мярката, поради тази причина 

едното проектно предложение остава в статус „резерва”.  

 По мярка 8.6 са входирани 3 проектни предложения с обща стойност на заявената 

субсидия, надхвърляща наличния бюджет по мярката. 2 от проектните 

предложения не преминават етап ОАСД. 1 проектно предложение е одобрено и се 

очаква сключване на договор. 

 По мярка 7.2 са входирани 4 проектни предложения. Единият от кандидатите 

оттегля проекта си, а останалите три с обща стойност на заявената субсидията 

146561,24 лева са одобрени от КППП.  

 Финансовото изпълнение на Стратегията /без резервните проекти/ след одобрение 

на проектите и от страна на ДФЗ, и сключване на административни договори би 

възлизало на 55%. С цел своевременно и ефективно усвояване на средствата за 

предоставяне на БФП по СВОМР е необходимо ДФ „Земеделие” да ускори 

работата си по разглеждане на законосъобразността на проведените от МИГ 

процедури и входираните проектни предложения 

 Няма подписан договор с бенефициент по СВОМР, което се дължи на забавяне от 

страна на ДФ „Земеделие” при разглеждане на проведени през 2018 и 2019 година 

процедури за подбор на проектни предложения; 

 Към изготвяне на доклада екипът на МИГ-Разлог не е извършвал мониторинг на 

проектните предложения по СВОМР, тъй като няма сключени договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  



 

 

Та          Таблица 2: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

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 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

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

от ЕЗФРСР 
                              

ПУБЛИЧНИ 
16 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/община 
6 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други/читалища 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 
19 25 25 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 5 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие(Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) 
14 23 23 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 
2 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 
4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано по ТЗ 
8 16 16 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 35 29 29 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

 



 

 

Таб              

 

Т                Таблица 1: 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 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидият

а по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено 

заявление 

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 

Изплатена 

субсидия 

субсидия от 

УО/ДФЗ 

1 2 
3 

4 5 6 7 
8 

9 10 11 12 15 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР)                         

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства     
609513,38 318 099,59 609511,43 318 098,42 0 609511,43 234699,60 0 0 0 

BG06RDNP001-19.008-0001 

ЕКО ФЕРМА  

БЪЛГАРИЯ  

ЕООД 

„Закупуване на 

земеделска  

техника за нуждите 

на „Еко Ферма 

България” ЕООД” 

200 140,89 100 070,45 200 140,89 100 070,45 
 

200140,89 100070,45       

BG06RDNP001-19.008-0002 Георги Чолев 

„Закупуване на  

земеделска техника” 133 428,95 80 057,37 133427,00 80 056,20 
 

133427,00 80 056,20       

BG06RDNP001-19.008-0003 Благой Велев 

„Закупуване на  

техника за 

отглеждане 

 на животни в 

стопанството  

на Благой Борисов 

Велев” 

275 943,54 137 971,77 275 943,54 137 971,77 резерва 275943,54 54572,95       

4.2.  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти     

785 512,78 392756,39 473187,27 234653,57 1 473187,27 234653,57 0 0 0 



 

 

BG06RDNP001-19.009-0001 

МЕСОКОМБИН

АТ  

РАЗЛОГ ООД 

„Закупуване на 

машини и  

специализирани 

транспортни  

средства за 

месопреработвателно 

предприятие в гр. 

Разлог” 

197 176,40 98588,20 0 0 
оттеглен 

от кандидата 
0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-19.009-0002 

МЕСОКОМБИН

АТ  

РАЗЛОГ ООД 

„Закупуване на 

машини и  

специализирани 

транспортни  

средства за 

месопреработвателно 

предприятие в гр. 

Разлог” 

197 176,38 98588,19 197176,38 97779,77 резерва 197176,38 97779,77 

      

BG06RDNP001-19.009-0003 

АГРО ДИАНА-

2012  

ЕООД 

"Закупуване на 

машини 

и оборудване за 

преработка на 

картофи" 

391160,00 195580,00 276010,89 136873,80 резерва 276010,89 136873,80 

      

6.4 Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на 

неселскостопански дейности     

3593 158,27 2426040,98 2110974,08 1439499,86 7 2110974,08 1439499,86 0 0 0 

BG06RDNP001-19.073-0001 

Амбулатория за 

групова практика 

за извънболнична 

първична 

дентална  

помощ ЛИЛОВ 

ДЕНТ ООД 

"Инвестиции в ново  

оборудване на  

зъболекарски 

кабинет" 170 797,62 128098,21 170 797,62 128098,21   170 797,62 128098,21       

BG06RDNP001-19.073-0002 

ЕТ ОЛИМП-

ИЛИЯ 

ВЪЛКАНОВ 

"Изграждане на 

сграда с рекламна 

агенция за 

производство на 

рекламни и печатни 

продукти на партерен 

етаж и жилищен етаж 

в град Разлог" 

222184,32 166638,25 - - отхвърлено - - - - - 

BG06RDNP001-19.073-0003 

РАЗЛОГ 

КОМЮНИКЕЙ

ШЪН ЕООД 

"Инвестиции в  

специализирана 

строителна техника за 

изкопни дейности" 

178976,34 134232,26 178976,34 134232,26   178976,34 134232,26       

BG06RDNP001-19.073-0004 

ЕТ "Д-Р 

ЦВЕТАНКА 

СЛАНЧЕВА -  

ИНДИВИДУАЛ

НА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА 

"Изграждане на АГ 

кабинет в 

административна 

сграда за офиси в гр. 

Разлог" 

106902,97 53451,48 - - отхвърлено - - - - - 



 

 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ - 

ЛЕКАР ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА" 

BG06RDNP001-19.073-0005 
ФЪРН ДИЗАЙН 

ЕООД 

"Закупуване на 

технологично 

оборудване за 

предприятие за  

производство на 

изделия от дървен 

материал" 

385292,60 192646,3 - - отхвърлено - - - - - 

BG06RDNP001-19.073-0006 
СПЛЕНДИД 

ВИЛИДЖ ООД 

"Инвестиции при 

промяна на 

предназначението на 

съществуващ 

ресторант с кухня в 

бистро" 

199276,20 149457,16 - - 
Оттеглено от 

кандидата 
- - - - - 

BG06RDNP001-19.073-0007 

НИКИ-99-

НИКОЛАЙ 

ЮРГАНЧЕВ ЕТ 

"Изграждане на 

подвижна покривна 

конструкция над 

дворно място към 

хотел "Свети Никола" 

 с. Баня" 

111954,58 83965,94 - - отхвърлено - - - - - 

BG06RDNP001-19.073-0008 
ГАРАБИЙСКИ 

2012 ЕООД 

"Закупуване на 

строителна техника" 
264033,00 195579,8 264033,00 195579,8   264033,00 195579,8       

BG06RDNP001-19.073-0009 ПИБ-08 ЕООД 

"Закупуване на 

комбиниран багер-

товарач" 

161000,00 120750 161000,00 120750   161000,00 120750       

BG06RDNP001-19.073-0010 
ПРО ИНВЕСТ 

ЕООД 

"Изграждане и 

оборудване на 

Спортен център в 

град Разлог" 

388052,28 194026,14 388052,28 194026,14   388052,28 194026,14       

BG06RDNP001-19.073-0011 
ТАЙГЪРСИТИ 

РАНЧ ЕООД 

"Изграждане на 

конюшня в 

Тайгърсити ранч" 

260769,61 195577,2 260769,61 195577,2 резерва  260769,61 195577,2       

BG06RDNP001-19.073-0012 АИК 79 ЕООД 

"Изграждане на хале 

за производство на 

плетена метална 

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 

метална мрежа" 

259288,12 194466,09 259288,12 194466,09   259288,12 194466,09       



 

 

BG06RDNP001-19.073-0013 
АЛВЕТ-2008 

ЕООД 

"Ветеринарно- 

медицински център" 
322411,55 195487,84 318877,51  194885,91    318877,51  194885,91       

BG06RDNP001-19.073-0014 

Е АВАНГАРД 

ПРОЕКТ  

КОНСУЛТ 

ЕООД 

"На гости в красивата  

долина" 
241939,42 181454,57 - - отхвърлено - - - - - 

 

BG06RDNP001-19.073-0015 Лилка Томанова 

"Развитие на 

шивашки услуги  

и популяризиране на 

народни  

художествени 

занаяти" 

194617,51 145963,13 - - 
оттеглено от 

кандидата 
- - - - - 

BG06RDNP001-19.073-0016 
ЕТ РОСЕН 

ПРЕШЕЛКОВ 

"Закупуване на 

оборудване за  

холистичен център" 

125662,15 94246,61 109179,00  81884,25    109179,00  81884,25        

7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура     

195456,24 195456,24 146561,24 146561,24 1 146561,24 146561,24 0 0 0 

 

СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВ

АНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОП

ОЛЕЗНА 

ДЕЙНОСТ ЗА 

ЛИЦА С 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НИ 

ЗАТРУДНЕНИЯ 

"ШАНС" 

"Подобряване 

системата на 

социалните услуги на 

Сдружение „ШАНС”" 

48895,00 48895,00 - - 
Оттеглено от 

кандидата 
- - - - - 

 

ОБЩИНА 

РАЗЛОГ 

РЕМОНТ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В УПИ 

I, ПИ 61813.759.174, 

КВ. 100, ГР. РАЗЛОГ, 

ОБЩ. РАЗЛОГ 

48869,99 48869,99 48869,99 48869,99 
 

48869,99 48869,99 
   

 

ОБЩИНА 

РАЗЛОГ 

РЕМОНТ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В УПИ 

I, ПИ 02960.501.372, 

КВ. 1, С. БАЧЕВО, 

ОБЩ. РАЗЛОГ 

48892,36 48892,36 48892,36 48892,36 
 

48892,36 48892,36 
   

 

ОБЩИНА 

РАЗЛОГ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СПОРТНО ИГРИЩЕ 

ЗА МИНИФУТБОЛ В 

ГР. РАЗЛОГ, УПИ 

XLIII, КВ. 14, ПИ 

61813.752.324 ПО РП 

И КК НА ГР. 

48798,89 48798,89 48798,89 48798,89 
 

48798,89 48798,89 
   



 

 

РАЗЛОГ 

7.5 Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристсическа информация и малка 

по мащаб туристическа 

инфраструктура     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.6 Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработка, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти.     683 706,38 332 771,95 85700,00 42850,00 2 85700,00 42850,00 0 0 0 

BG06RDNP001-19.106-0001 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ 

ЕООД 

"Доставка на 

инсталация за сушене 

и импрегниране на 

дървен материал" 

307 374,50 144606,01 

0 0 

Отхвърлено 

          

BG06RDNP001-19.106-0002 
ФЪРН ДИЗАЙН 

ЕООД 

"Закупуване и 

монтиране на 

сушилна камера за 

първична преработка 

на дървесина" 

290 631,88 145315,94 

0 0 

Отхвърлено 

          

BG06RDNP001-19.106-0003 МИХАЛ ЕООД 

"Закупуване на 

дървообработваща 

машина за нуждите 

на "МИХАЛ" ЕООД, 

гр. Разлог" 

85 700,00 42 850,00 85700,00 42850,00 

  

85700,00 42850,00 

      

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)                         

19.2.323 „Развитие и популяризиране на 

териториалната идентичност”     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо:     5867346,05 3665125,15 3425934,02 2181663,09 11 3425934,02 2181663,09 0 0 0 

 

 

 

 

                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 към доклад за оценка на СМР на МИГ-Разлог 


	3.2. Изпълнение на целите на СВОМР
	3.3. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.

