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1. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

2. ЗУСЕСИФ; 

3. ПМС 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и МИГ, МИРГ във връзка с изпълнението на 

подхода ВОМР за периода 2014-2020 г.; 

4. Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции р рамките на стратегии за ВОМР; 

5. Наредба №1/22.01.2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР”; 

6. Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог; 

7. Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-154/21.10.2016 г. и допълнителни 

споразумения към него; 

8. Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на 

проектни предложения по мерки, финнасирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез 

СВОМР на територията на МИГ-Разлог; 

9. Протоколи от проведени заседения на УС на СНЦ „МИГ-Разлог» към месец декември 

2021 г.; 

10. Протоколи от проведени Общи събрания на СНЦ «МИГ-Разлог» към месец декември 

2021 г.; 

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

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

13. Оценителни доклади от проведени КППП през 2021 г.; 

14. Регистър на входираните проектни предложения; 

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

СВОМР и Технически асистент на МИГ. 
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2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Докладът за текуща оценка е изготвен 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, отчитане и мониторинг 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. 

 
 

3. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Целта на оценката е да се извърши пълен преглед на изпълнението и прилагането на 

СВОМР на МИГ-Разлог, провеждането на процедурите за избор на проекти, както и на 

възникналите проблеми при изпълнението и отчитането на отделните проектни 

предложения, финансирани от МИГ.  

Междинната оценка за изпълнението на СВОМР се извършва във връзка с 

изпълнение на задължението на МИГ-Разлог по чл. 34, параграф 3, буква „ж” от 

Регламент /ЕС/ 1303/2013. Оценките се възлагат на външни експерти и са насочени към 

оценка на степента на постигане на поставените цели, приоритети и резултати от 

прилагането на СВОМР. 

Основните методи за оценка на СВОМР са:  
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 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 2021 г. 

Оценката приключва с изводи за изпълнението на СВОМР на МИГ – Разлог през 2021 

г. и препоръки. 

 

4. ОЦЕНКА 

4.1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

Управлението на Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – 

Разлог» се осъществява от:  

 Общо събрание – върховен колективен орган;  

 Управителен съвет – върховен управителен орган; 

 Председател на УС – представляващ МИГ; 

 Изпълнителен директор – представляващ МИГ. 

Контролът се осъществява от Комисии от състава на УС и ОС. 

Общото събрание е върховен колективен орган.  Членовете на Общото събрание (ОС) 

към 31.12.2021 г. са 56 физически и юридически лица, които са представители на 

публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията, като част от публично-

частното партньорство,  на което се основава МИГ. Представителството на никой от 

секторите – публичен - 2, стопански - 27 и нестопански - 27, не превишава 49% от 

общия брой на членовете на ОС. 

ОС  приема всички важни решения, свързани с дейността на Сдружението, описани в 

Устава, както и решенията за промяна в самия устав.  

През 2021 година няма извършени промени в състава на Общото събрание.  

Текущата дейност на МИГ между две общи събрания се ръководи от Управителен 

съвет, избран от ОС. В разглеждания период няма промяна в числеността и състава на 

Управителния съвет. УС се състои от общо 5 члена, от които 4 са представители на 

юридически лица – членове на Сдружението, а 1 е  физическо лице - гражданин. УС се 

състои от 1 представител на пубичния сектор /Община Разлог/, 2-ма представители на 

стопанския сектор /»ДЕШКА» ЕООД и ЕТ «РИКО-1-Христо Елчинов»/; 2-ма 
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представители на гражданския/нестопански/ сектор, от които 1 юридическо лице  - 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза /СНЦ «АРО»/ и 1 физическо лице – 

гражданин /Васил Михайлов/.  

Представителството на никой от секторите не превишава 49% от общия брой на 

членовете на УС:  публичен сектор – 20%, стопански сектор – 40% и нестопански 

сектор – 40%.  

Персонал на Местната инициативна група. 

Екипът, ангажиран с прилагане на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Разлог” през 

програмен период 2014 – 2020 г. от ПРСР, е в следния състав: 

1. Венета Нанева – изпълнителен директор; 

2. Мария Манушкина – експерт по прилагане на СВОМР; 

3. Галина Калушкова – технически асистент. 

Екипът за прилагане на стратегията за ВОМР по изброените по-горе позиции през 

настоящия програмен период е в същия персонален и длъжностен състав както през 

периода на прилагането на СМР за програмен период 2007-2013 г., което предполага 

осигурен добър административен капацитет за изпълнение на задълженията и 

дейностите. 

 

 

4.2. 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; 
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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 първоначално обхваща периода от 21.10.2016 г. до 

30.09.2023 г., като приемът, оценката и договарянето на проекти на бенефициенти 

трябваше да приключи до края на 2022 г., а изпълнението и отчитането на сключените 

договори – до 30.06.2023 г. Първоначално одобрения максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 

933 700,00 лева. С Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014-2020 

информира СНЦ „МИГ-Разлог” за възможността за заявяване на допълнително 

финансиране по подмярка 19 „Водено от общности местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. Допълнителните средства, в размер на 

799 000 лева за подмярка 19.2. и 114 000 лева за подмярка 19.4., се предоставят във 

връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във 

връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 



7 

 

райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 

2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и 

(ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това 

подпомагане за 2021 г. и 2022 г.  

Промените са допустими на  основание чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Споразумение № 

РД 50-154/ 21.10.2016 г. и чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

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

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

С цел спазване на принципите за прозрачност, публичност и участие на местната 

общност във вземането на решения, в периода 7-17 май 2021 г., е проведено 

обществено обсъждане и е осигурена възможност заинтересованите страни на 

територията на МИГ-Разлог да се запознаят с проекта за изменение на СВОМР и да 

подадат писмени коментари, становища и предложения във връзка с предложените от 

Управителния съвет промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие, 

преди внасянето им за вземане на решение от колективния върховен орган на СНЦ 

„МИГ-Разлог”. Предлаганите промени в стратегията за ВОМР са одобрени от 

колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ-Разлог” с Решение № 9 по протокол от 

проведено редовно общо събрание на 21.05.2021 г.  Предлаганите изменения не водят 

до промени в условията по първоначално одобрената стратегия, нито до промени в 

нейните цели и приоритети. Не се променят целите и обхватът на мерките, допустимите 

дейности и разходи, допустимите кандидати, първоначално одобрените  критерии, 

интензитетът и финансовите параметри по мерките.   

Допълнителният финансов ресурс в размер на 799 000 лв. се разпределя в 3 от общо 

7 мерки на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, както следва:  

Мярка 4.1. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 234 696,00 се добавят 

80 915,00 лв. с цел да се осигури възможност за финансиране на резервен проект по 

проведена процедура с три одобрени проекта, от които 1 е в списък с резервни проекти;  

Мярка 6.4. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 1 437 513,00 лв., който 

е насочен към 9 проекта, одобрени от МИГ, в т.ч. 1 - в списък с резервни проекти 

поради недостиг от 1 986,86 лв.,  се добавят 551 885,00 с цел: 1/ обявяване на нова 

процедура за прием по мярката с бюджет  549 898,14 лв., който ще бъде увеличаван в 

хода на прием след окончателното разглеждане от страна на ДФЗ на всички входирани 

проектни предложения по първи прием, проведен през 2018 година 2/  да се осигури 
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възможност за финансиране на резервен проект по проведена процедура като към 

бюджета по първи прием се добавят 1 986,86 лв.;  

Мярка 19.2.323. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 567 135,56 лв., 

който е насочен към 4 проекта, одобрени от МИГ, и е наличен остатък от 46,44 лв. се 

добавят 166 200 лв., с цел обявяване на нова процедура с бюджет 166 246,44 лв. 

След одобрението на исканите промени от страна на УО на ПРСР е сключено 

Допълнително споразумение № РД 50-154/13.10.2021 г. и „Индикативно разпределение 

на средствата по програми/фондове и по мерки” от т.6 „Финансов план“ на Стратегията 

придобива следния вид: 

 

Промените касаят и Времеви график за изпълнение на Стратегията, който 

планиран индикативно по години, е представен в раздел 7 от одобрената стратегия за 

периода 2016 – 2023 г. като периодите на обявяване на приеми, оценка и договориране 

на проектни предложения по седемте мерки са до края на 2020 година, а периодите за 

изпълнение и отчитане на одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ 

Код на 

мярка 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 
2016-2025 г. 

лева % 

 19.2. Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 315 611,00 8,46% 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

234 696,00 6,29% 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности 
1 989 398,00 53,30% 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

195 580,00 5,24% 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура 

117 348,00 3,14% 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 
горски продукти 

146 685,00 3,93% 

 19.2. 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 

733 382,00 19,65% 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 3 732 700,00 100 % 

 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на 
сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

1 091 900,00 22,63% 



9 

 

проекти – до 30.06.2023 г. С единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 година се 

дава възможност допълнителните средства да се използват през преходния период 2021 

- 2022 г., като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към 

Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година. С одобреното 

изменение е добавен следния текст:  

„Времевото разпределение за реализация на стратегията е за периода 2016 – 2025 

г. Одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог проекти, 

за които бенефициентите имат сключен тристранен административен договор 

могат да се изпълняват в срок до 30 юни 2025 г.” 

Промени има и в раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“ 

На основание чл. 39, ал.4 от Наредба 22/2015 г., във връзка с промяна на 

Финансовия план и финансовите параметри на мерките от СВОМР се променят и 

мониторинговите индикатори за резултат, както в Индикатори за цялостното прилагане 

на стратегията за ВОМР, така и по мерките с увеличен ресурс: 4.1, 6.4 и 19.2.323. 

 

4.2.1. Популяризиране на СВОМР и осигуряване на публичност: 

 През 2021 г. екипът на МИГ – Разлог е провел 3 /три/ 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 30 

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 2 /два/ информационни семинара с участието на 40 представители на 

местната общност за представяне на мерки от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие. Представени са 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. 

Продължава индивидуалното консултиране на проектни идеи на представители 

на малцинствени групи 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 
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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.  

В условията на пандемия, екипът продължава работата си с местната общност 

чрез провеждане на консултации по телефона, отговори на конкретни запитвания по ел. 

поща и срещи в офиса - предварително уговорени и при спазване на всички 

противоепидемични мерки. 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. 

За отразяване и популяризиране дейността на МИГ – Разлог са изготвени 36 

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

предложения. Същите са публикувани в регионални печатни медии – вестник „Струма” 

и вестник „Вяра”. 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.  

МИГ-Разлог, чрез външен изпълнител,  поддръжа и актуализира уеб сайт: 

www.mig-razlog.org, извършвайки поддръжка, периодична актуализация и допълване на 

информацията с текстове и снимки, предоставени от Сдружението. На сайта са 

публикувани: протоколи от проведени заседания на УС и Общи събрания, публикации, 

свързани с дейността на Сдружението, Индикативна годишна работна програма, обяви 

за прием на проектни предложение, ведно с необходимите за кандидатстване 

документи, регистър на входирани проектни предложения, списъци на одобрени, 

неодобрени, оттеглени и резервни проектни предложения, вътрешни правила и други, 

свързани с дейността на Сдружението. 

Изготвен е  филм за изпълнението на СВОМР на МИГ-Разлог с времетраене 15 

мин. и запис в тираж 100 бр. DVD с обложка пълноцветен печат. Филмът е излъчен по 

„Агро TV”.  

Изготвено е съобщение за популяризиране на СВОМР, което е излъчено 24 пъти 

в регионално радио - БНР-Благоевград. 

 

http://www.mig-razlog.org/
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4.2.2. 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 са 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  3 проектни предложения от земеделски производители по мярка 4.1 през  

2018 година са за подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – млечно и 

месно животновъдство. На 27.01.2020 г., по мярка 4.1 от СВОМР, със ЗП Георги Чолев, 

е подписан административен договор за предоставяне на БФП за закупуване на 

земеделска техника. Бенифициентът е изпълнил успешно дейностите по проекта и след 

подадена заявка за окончателно плащане, на 13.10.2021 година, безвъзмездната 

финансова помощ е изплатена в пълен размер. На 17.12.2021 г., от страна на ДФЗ, е 

одобрено и проектното предложение с кандидат „Еко Ферма България” ЕООД. През 

2021 година не е провеждан прием по мярка 4.1, тъй като МИГ-Разлог очаква 

окончателното решение на ДФ „Земеделие” и разглеждане на проектите, входирани по 
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мярката, включително резервното проектно предложение. 

 По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” по проведените два приема през 2018 и 2019, входираните три проектни 

предложения са оттеглени от кандидатите, а по приема през 2020 година няма 

входирани проекти. Не е заявен интерес от страна на потенциални бенефициенти и 

прием през 2021 година не е провеждан. Средствата по мярката в размер на 234 696,00 

лева ще бъдат пренасочени към бизнес мерките от СВОМР, след провеждане на 

обществено обсъждане и одобрение от страна на колективния върховен орган на МИГ-

Разлог на промяна в СВОМР, разглеждане на заявлението от страна на ОУ на ПРСР и 

сключване на допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на 

СВОМР. 

 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. Характерно за този планови 

период е, че ще се приоритизират проекти, свързани с 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. 

Приеми по неземеделските бизнес мерки от СВОМР през 2021 година не са 

обявявани. След проведен през 2020 година втори прием на проектни предложения по 

мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и 

търговията на горски продукти”, от страна на СНЦ „МИГ-Разлог” е одобрено едно 

проектно предложение с кандидат „ФЪРН ДИЗАЙН” ЕООД за закупуване и монтиране 

на сушилна камера за първична преработка на дървесина. На 25.03.2021 година е 

подписан административен договор за предоставяне на БФП. Проектът е в процес на 

изпълнение. 

На 18.09.2020 г. е подписан Административен договор за предоставяне на БФП 

за реализирането на одобрен проект, входиран по първи прием по мярката с 

наименование „Закупуване на дървообработваща машина за нуждите на „Михал“ 

ЕООД, гр. Разлог” с кандидат „МИХАЛ” ЕООД. Проектът е успешно изпълнен, чрез 

реализацията му дружеството повишава конкурентоспособността си, подобрява 

качеството на предлаганата продукция и разкрива 2 нови работни места. 

Бенефициентът е изпълнил успешно дейностите по проекта и е подал заявка за 

окончателно плащане в края на 2020 година, която е разплатена през 2021 година в 
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пълен размер на заявените разходи. 

През 2021 година по мярка 6.4, освен сключените през 2020 година 2 тристранни 

административни договора, са сключени още 2 договора и две проектни предложения 

са получили Заповед за одобрение от страна на ДФЗ и очакват сключване на договори в 

началото на 2022 година.  

 

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 мерки 7.5 и 19.2.323 от СВОМР, които попадат в обхвата 

на Специфична цел 1, са Община Разлог, НПО, читалища.  

През 2021 година е проведен първи прием на проектни предложения  по мярка 7.5 с 

бюджет 117 348,00 лева. Входирани са две проектни предложения: кандидат Община 

Разлог с проект „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея "Стъпалата", местността 

"Голак", землището на град Разлог” и кандидат СНЦ „Дестинация Разлог” с проект 

„Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен 

център-Разлог”. Проектните предложения са одобрени от МИГ-Разлог и очакват 

разглеждане от страна на ДФЗ. 

По проведения втори прием няма входирани проектни предложения. Липсва заявен 

интерес от страна на потенциални кандидати и остатъчният ресурс ще бъде пренасочен 

в други мерки от СВОМР по приеми, които ще се проведат през 2022 година. 

По мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” 

след проведен първи прием в края на 2020 година и входирани три проектни 

предложения, има сключен 1 договор със СОПД „МАИР-Разлог” за проект „Местни 

инициативи за териториална идентичност на Разлог”. Цел на проекта - чрез подходящи 

дейности и материали, предназначени за представители на различни възрастови и 

социални групи, да се насърчи съхраняването и популяризирането на културното 

наследство, опазването на природното богатство и на околната среда. 

Един от кандидатите е оттеглил проектното си предложение, а проектът на СНЦ 

„Дестинация Разлог” за „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-
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историческо наследство” очаква сключване на административен договор в началото на 

2022 година. 

По проведения втори прием по мярка 19.2.323, през 2021 година са входирани две 

проектни предложения, като има сключен 1 договор със Сдружение „Център за 

граждански инициативи Антерия” за проект „Вкусни традиции”. Основната цел на 

проекта е развитието и популяризирането на териториалната идентичност на община 

Разлог, свързана с културното наследство, обичаи, традиции и фолклор, през призмата 

на специфичната кулинария.  

Другият кандидат – Народно читалище „Западнородопски лъч”, с. Елешница очаква 

сключване на договор. Проектното предложение включва представяне на нова визия, 

дизайн, подготовка и реализиране на нова музейна сбирка „Елешница – древно селище 

с богато наследство“ с цел популяризиране на местната териториална идентичност. 

Експозицията ще бъде подредена в две зали на НЧ „Западнородопски лъч 1906“, с. 

Елешница. Залите ще бъдат ремонтирани в съответствие с изисквания за съхранение на 

музейни експозиции. На тази база проектното предложение предвижда дейности за 

изработване на подробна визия за дизайна на музейното оборудване, включващо 

витрини, музеен реквизит – кубове, паралелепипеди, поставки, текстове и табели за 

експонатите. Ще бъде създаден нов уебсайт с виртуална обиколка и включване на 

иновативна 3D добавена реалност с видео за музейната сбирка с цел осигуряване на по-

широко популяризиране и достъпност, включително за хора в неравностойно 

положение и постигане на дългосрочен мултипликационен ефект от проекта. 

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 2016-2021 г. обучения, 

семинари и информационни срещи. Проведени са и индивидуални консултации. По 

мярката, освен осигурените 166 182,00 лева, след подписване на допълнителното 

споразумение от 13.10.2021 г., през 2022 година ще бъдат прехвърлени допълнителни 

средства за осигуряване на ресурс за кандидатстване от страна на Община Разлог и 

Читалище „15.09.1903-1909 г.” 

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

инфраструктура“ 

Процедура BG06RDNP001-19.268-S1 за подбор на проектни предложения по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие е проведена от „МИГ-Разлог” в ИСУН2020 в 2019 г. и одобрена със 
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Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ от 19.06.2020 г. На 22.07.2020 г. е 

подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за реализирането на одобрен проект „Ремонт и оборудване на спортна площадка 

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

Община Разлог. Конкретните цели на проекта са свързани с подобряване на условията 

за спортни занимания на открито в оживен жилищен район на град Разлог чрез 

обновяването на спортно съоръжение за групови спортни занимания, ползвано от деца, 

младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от представители на уязвими и 

малцинствени групи. С проектното предложение се извърши ремонт на обект от 

общинската спортна инфраструктура - съществуваща спортна площадка, доставка и 

монтаж на ново спортно оборудване. В резултат от изпълнението на проекта 

представители на местната общност имат достъп до повече и по-разнообразни варианти 

за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто 

качество на живот. Проектът е изпълнен и през 2021 година е отчетен и разплатен от 

страна на ДФЗ. 

По проведената процедура към периода на доклада, от страна на ДФЗ, са 

одобрени, и са в процес на изпълнение, още две проектни предложения с кандидат 

Община Разлог – „Изграждане на спортно игрище за мини футбол в УПИ ХLIII, ПИ 

61813.752.324, кв.14 по плана на гр. Разлог, община Разлог”. Проектът е изготвен във 

връзка с инвестиционните намерения на Община Разлог за подобряването на спортната 

база на град Разлог и е за изграждане и оборудване на ново спортно игрище за 

минифутбол с площ 924 кв. м.  и  „Ремонт и оборудване на спортна площадка в село 

Бачево, общ. Разлог”. 

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

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. 

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 
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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. 

На 11.12.2020 г. за проектно предложение, входирано по процедура BG06RDNP001-

19.268-S2 за подбор на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от Стратегията за водено от общностите местно развитие, проведена през 2020 година, 

е сключен договор със Сдружение „ШАНС” за подобряване на социалните услуги на 

Сдружение за лица с интелектуални затруднения, включващо изграждане на стълбищен 

лифт, закупуване на специализирано оборудване за сензорна стая и монтиране на 

автоматична пожароизвестителна система. През 2021 година тече изпълнението на 

проекта, като на 08.12.2021 г. е подадена заявка за междинно плащане за осъществена 

дейност „Доставка и монтаж на стълбищен лифт”.  

 

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 2021 г. СНЦ „МИГ-Разлог” реализира прием по мярка 19.2.323 „Развитие и 

популяризиране на териториалната идентичност”, която попада в обсега на 

специфичната цел.  

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 2016-2021 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” 

Дейности през 2021 г. на национално ниво: 

 Проведена е двудневна работна среща между екипа и членове на ОС на 

СНЦ „МИГ – Разлог” и екипа на СНЦ „МИГ Сандански”. Представен е напредъкът по 

изпълнение на стратегиите за местно развитие. Представени са мерки от Стратегиите за 
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ВОМР на двете МИГ, по които има приключили и текущи приеми на проектни 

предложения, често допускани грешки, идентифицирани проблеми и приложими добри 

практики във връзка с приемите на проекти. Обсъдени са възможности за бъдещо 

сътрудничество. 

 Подобна среща е проведена и между екипите на СНЦ „МИГ-Разлог” и 

СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград”. Срещата е организирана с цел  споделяне 

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

ВОМР на МИГ. Проведени са дискусии на тема: „Мерки и процедури по СВОМР. 

Нормативна база”, „Работа с електронната система ИСУН 2020”. Представени са 

проекти, реализирани чрез Стратегията за местно развитие. 

Отчетени са 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. 

 Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Разлог” взима участие в 

работна среща на тема: „ВОМР – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето” с 

представителорганизирана от НСМ. Основни цели на срещата: информация по 

изпълнението на споразуменията за СВОМР, състояние, предизвикателства и въпроси, 

информация от ДФЗ относно прилагането на подхода ВОМР; информация за процеса 

на разработване на програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2021-2027 година, 

новини и информация от Асоциация БНЛМ. 

 Експертът по прилагане на СВОМР и техническият сътрудник взеха 

участие в работна среща с представители на ДФ „Земеделие” и МИГ от страната на 

тема: „Прилагане на ПМС 160 от 2016 година”. Основни цели на срещата: информация 

относно Процедура за избор на изпълнители с публична покана по ПМС 160 по 

сключени административни договори;  Основни правила за провеждането й  и 

осъществяване на последващ контрол от страна на ДФЗ. 

 

Дейности през 2021 г. на европейско ниво: 

През 2021 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. В тази връзка МИГ – Разлог 

поддържа кореспонденция по електронна поща и скайп с  МИГ от Белгия, Италия, 

Хърватска, Франция, Малта и др., с които съвместно планира организиране на работни 
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срещи за обмен на опит и споделяне на добри практики. През 2021 година екипа 

планира и извърши следните посещения на МИГ от ЕС: 

 През юни 2021 година е проведена работна среща за обмен на опит и 

споделяне на добри практики между екипа и членове на ОС и екипа на МИГ Терра 

Барока; 

 През август 2021 година е проведена работна среща за обмен на опит и 

споделяне на добри практики между екипите на МИГ-Разлог и МИГ “LEADER 

WESTHOEK”, Белгия.  

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. 

През 2021 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог“ 

внесе за оценка проектно предложение по обявената от Министерство на земеделието, 

храните и горите процедура: BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения 

за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално 

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

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

местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г. Подаденото проектно предложение е с 

наименование „Местни храни и бавен туризъм в селски територии на Европа” с 

партньори от Италия и Хърватска. На 13.10.2021 г. между Министерство на 

земеделието, храните и горите – Управляващ орган  на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение „Местна инициативна група 

- Разлог” е сключен договор за изпълнение на проекта. Проектната идея е свързана с 

насърчаването на алтернативни и нестандартни форми на туризъм на основа 

концепцията „Slow travel”  - туризъм, който се осъществява „бавно, с почит към 

детайлите” и на движението „Slow food", което набира все повече популярност. 

Основната идея на концепцията „Slow travel” се състои не само в отказа от 

стандартните и популярни турове, но и отказ от забързаните, претоварени туристически 

програми.  

Дейности, заложени в проектното предложение в неговата подготвителна фаза: 

 Провеждане на срещи с потенциални партньори; 

 Провеждане на заседания и обучения за планиране на дейностите по проекта; 

 Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество; 

 Дейности по публичност и информираност; 
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 Координация на изпълнението на подготвителните дейности. 

Очаквани резултати от подготвителната фаза: 

 Сключено Споразумение за партньорство; 

 Разработен проект за транснационално сътрудничество. 

Проектът има за цел развитието на територията и допринася за постигане целите и 

приоритетите на стратегиията за ВОМР на МИГ и на ПРСР 2014- 2020 г. 

 През 2021 година МИГ-Разлог подписа и два договора за две проектни 

предложения по обявената от Министерство на земеделието, храните и горите 

процедура BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г., 

Одобрените проектни предложения са за транснационално сътрудничество между МИГ 

от България и  МИГ от страни-членки на Европейския съюз. Проектите са с 

наименования „Управление на устойчивостта” с партньор от Италия и 

„Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в 

селските райони” с партньори от Чехия и МИГ-Поморие. Целеви групи и ползватели на 

планираните дейности и очакваните резултати са широк кръг представители на 

местните общности от стопанския и гражданския сектор. Договорени проекти ще се 

изпълняват в период от 2 години. 

В резултат на изпълнените дейности за Повишаване капацитета на МИГ за 

стратегическо планиране и управление на човешките ресурси 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; 
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 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. 

 

4.2.3. Описание на изпълнението на СВОМР през 2021 година. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по 

съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма: 

През декември 2020 г., екипът на МИГ – Разлог изготвя индикативен график за 

прием на проектни предложения за 2021 г., който е разгледан и одобрен с Решение №02 

от заседание на Управителния съвет на Сдружението, провело се на 14.12.2020 г. 

Същият е актуализиран неколкократно със следните решения на УС: Решение №2 по 

Протокол №03/10.03.2021 г., Решение №2 по Протокол №10/13.08.2021 г., Решение №2 

по Протокол №15/19.11.2021 г.  Така последният актуализиран индикативен график 

добива следния вид: 

 Първи прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”: април-юли 2021 г., наличен 

бюджет 117 348,00 лева; 

 Втори прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”: ноември-декември 2021 г., 

наличен бюджет 33 025,93 лева /наличен след първи прием/; 

 Втори прием по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: февруари-март 2021 г. с наличния бюджет след първи прием. 

 

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: 

В рамките на приемите по мерки, в съответствие с ИГРП, са входирани 6 проектни 

предложения. Същите, ведно с останалите проектни предложения, входирани 
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досега, са разпределени по типове кандидати в Таблица „Брой проекти към 

СВОМР по типове кандидати/получатели” от Приложение 1. 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.443 „МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 Развитие 

и популяризиране на териториалната идентичност” от Стратегия за ВОМР 

на МИГ-Разлог, първи прием 

Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с краен срок за 

кандидатстване 05.01.2021 г., 17:00 ч. и начало на приема 05.11.2020 г.  

В рамките на първия период за прием, са подадени 3 проектни предложения, както 

следва: 

Съгласно Решение на Управителния съвет №2 по Протокол №1/06.01.2021 г. за 

одобряване на членове на комисията с опит и квалификация в съответствие с мярката, и 

издадена Заповед № КППП 19.2.323-11/07.01.2021 г. за разглеждане и оценка на 

подадените проектни предложения по процедурата, е назначена Комисия за подбор на 

поректни предложения. В комисията са включени председател и секретар без право на 

глас, двама външни експрети-оценители на проекти и оценител от Общото събрание с 

право на глас. За оценителната сесия по процедурата, от страна на УО на ПРСР, не са 

определени наблюдатели. КППП е осъществила оценка на административно 

съответствие и допустимост на подадените проектни предложения, както и техническа 

и финансова оценка на проектите, успешно преминали етап АСД. На етап АСД 

оценителите са направили проверки в Системата за ранно откриване и отстраняване, 

проверка в Регистър минимални помощи, проверка в Търговски регистър и Регистър 

БУЛСТАТ, проверка в Регистър на МИГ за периода 2007-2013 г., проверка в ИСУН за 

двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020 г. и в www.eufunds.eu. При 

извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните 

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

С цел прилагане на единен подход към подадените проектни предложения, са поискани 

допълнителни документи и информация от кандидатите. Непредставянето на 

задължителен документ е основание за недопускане на едното от подадените проектни 

предложения до етап ТФО. На 05.02.2021 г., в офиса на Сдружението е входирано 

уведомително писмо до председателя на УС на МИГ-Разлог от Сдружение Център за 

Регистрационен  № Кандидат Име на проекта Дата и час на 

регистрация 

BG06RDNP001-19.443-0001 СОПД „МАИР-РАЗЛОГ” "Местни инициативи за териториалната 

идентичност на Разлог" 

31.12.2020; 

13:47 ч. 

BG06RDNP001-19.443-0002 СНЦ „ДЕСТИНАЦИЯ РАЗЛОГ” „Съхраняване и промотиране на 

Разложкото културно-историческо 

наследство" 

01.01.2021; 

00:34 ч. 

BG06RDNP001-19.443-0003 СДРУЖЕНИЕ  „ЦЕНТЪР ЗА 

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 

АНТЕРИЯ „ 

„Вкусни традиции" 05.01.2021; 

12:12 ч. 

http://www.eufunds.eu/
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граждански инициативи „Антерия” за оттегляне на проектното предложение. 

Председателят на КППП е уведомил УО на ПРСР, чрез ИСУН2020, за оттеглено 

проектно предложение по оценителната сесия и експерт от МЗХГ със съответните 

права е отразил обстоятелството в електронната система.  

След приключване на етап АСД е извършена обобщена АСД, на база на която 

КППП е допуснала до ТФО и двете подадени проектни предложения. Извършено е 

класиране. 

На 10.02.2021 г. в ИСУН2020  е генериран Оценителен доклад BG06RDNP001-

19.443-S1-RR1 по оценителна сесия BG06RDNP001-19.443-S1, Процедура: МИГ-

Разлог, Мярка 19.2.323  „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“.  

РЕШЕНИЕ на КППП: 

1. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.443, 

МИГ-Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на 

териториалната идентичност“, 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./ 

BG06RDNP001-19.443-0001 „Местни инициативи за териториалната идентичност 

на Разлог” 

СОПД „МАИР-РАЗЛОГ” 143 560,00 

BG06RDNP001-19.443-0002 „Съхраняване и промотиране на Разложкото 

културно-историческо наследство” 

СНЦ „ДЕСТИНАЦИЯ 

РАЗЛОГ” 

153 809,56 

 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.443 „МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 Развитие 

и популяризиране на териториалната идентичност” от Стратегия за ВОМР 

на МИГ-Разлог, втори прием 

Процедурата е активирана от УО на ПРСР с втори краен срок за кандидатстване 

31.03.2021 г., 17:00 часа и начало на втори прием 15.02.2021 г.  

В рамките на втория период за прием, са подадени 2 проектни предложения, 

както следва: 

 

Съгласно Решение на Управителния съвет №2 по Протокол №4/01.04.2021 г. за 

одобряване на членове на комисията с опит и квалификация в съответствие с мярката, и 

Регистрационен  № Кандидат Име на проекта Дата и час на 

регистрация 

BG06RDNP001-

19.443-0004 

СДРУЖЕНИЕ  „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ АНТЕРИЯ „ 

„Вкусни традиции" 29.03.2021; 

15:44 ч. 

BG06RDNP001-

19.443-0005 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ЗАПАДНОРОДОПСКИ ЛЪЧ 1906” 

„Дизайн и експониране на нова 

музейна експозиция „Елешница-

древно селище с богато 

наследство” с цел популяризиране 

на местната териториална 

идентичност” 

31.03.2021 г.; 

12:45 ч. 
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издадена Заповед № КППП 19.2.323-12/01.04.2021 г., е назначена КППП. В комисията 

са включени председател и секретар без право на глас, двама външни експрети-

оценители на проекти и оценител от Общото събрание с право на глас. На 07.05.2021 г. 

в ИСУН2020  е генериран Оценителен доклад BG06RDNP001-19.443-S2-RR1 по 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.443-S2, Процедура: МИГ-Разлог, Мярка 19.2.323  

„Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“.  

РЕШЕНИЕ на КППП: 

1. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.443, 

МИГ-Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност“, 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./ 

BG06RDNP001-19.443-0004 „Вкусни традиции" ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ АНТЕРИЯ 

СДРУЖЕНИЕ 

108 366,00 

BG06RDNP001-19.443-0005 „Дизайн и експониране на нова музейна 

експозиция „Елешница-древно селище с 

богато наследство” с цел популяризиране на 

местната териториална идентичност” 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ЗАПАДНОРОДОПСКИ ЛЪЧ 

1906” 

161 400,00 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.502 „МИГ–Разлог, Мярка 7.5. Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, първи прием: 

Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с първи краен срок 

за кандидатстване - 30.06.2021 г., 17:00 ч.  и начало на приема 12.04.2021 г. С Решение 

№2 по Протокол № 08/28.06.2021 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Разлог”, крайният срок за прием на проектни прделожения е удължен до 

01.08.2021 г., 17:00 часа. 

В рамките на приема са подадени 2 проектни предложения, както следва: 

 

Съгласно Решение на Управителния съвет №2 по Протокол №09/02.08.2021 г. за 

одобряване на членове на комисията с опит и квалификация в съответствие с мярката, и 

издадена Заповед № КППП 7.5-13/02.08.2021 г., е назначена КППП. В комисията са 

включени председател и секретар без право на глас, двама външни експерти-оценители 

Регистрационен  № Кандидат Име на проекта Дата и час на 

регистрация 

BG06RDNP001-19.502-

0001 

ОБЩИНА РАЗЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА „ПАНОРАМНА 

АЛЕЯ „СТЪПАЛАТА”, МЕСТНОСТТА „ГОЛАК”, 

ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД РАЗЛОГ 

30.07.2021 г. 

16:29 

BG06RDNP001-19.502-

0002  

СНЦ 

„ДЕСТИНАЦИЯ 

РАЗЛОГ” 

РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-РАЗЛОГ” 

01.08.2021 г. 

11:23 



24 

 

на поректи и оценител от Общото събрание с право на глас. На 03.09.2021 г. във връзка 

с приключване на оценителната сесия по процедурата е създаден оценителен доклад 

BG06RDNP001-19.502-S1-RR1. 

РЕШЕНИЯ на КППП: 

1. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.502, 

МИГ-Разлог, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“, което преминава етапите на оценка и се 

предлага за финансиране в пълния размер на заявената БФП, е: 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена БФП 

/лв./ 

BG06RDNP001-19.502-0001 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА 
„ПАНОРАМНА АЛЕЯ „СТЪПАЛАТА”, 
МЕСТНОСТТА „ГОЛАК”, ЗЕМЛИЩЕТО НА 
ГРАД РАЗЛОГ 

ОБЩИНА РАЗЛОГ 48874,14 

 

2. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.502, 

МИГ-Разлог, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“, което преминава етапите на оценка и се 

предлага за частично финансиране на заявената БФП, е: 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена БФП 

/лв./ 

BG06RDNP001-19.502-0002 „РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА 
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР - РАЗЛОГ“ 

СНЦ „ДЕСТИНАЦИЯ 

РАЗЛОГ” 

 

35 447,93 

Проведената процедура очаква заповед за одобрение от страна на изп. директор на ДФ 

„Земеделие”. 

4. Процедура № BG06RDNP001-19.073 „МИГ–Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” 

На 06.10.2021 г., ЕТ „Росен Прешелков” - кандидат с проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.073-0016, е входирал в офиса на СНЦ „МИГ-Разлог” на основание 

чл. 20, ал. 1 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за 

оценка на проектни предложения, финнасирани чрез СВОМР на МИГ-Разлог, 

уведомително писмо за оттегляне на проектното си предложение. Експерт в МЗХГ е 

уведомен за обстоятелството и оценителната сесия BG06RDNP001-19.073-S1 е 

отключена за работа от страна на КППП. 

На 07.10.2021 г., на основание Заповед №КППП 6.4-14/06.10.2021 г., се състои 

заседание на КППП, назначена със Заповед №КППП 6.4-04/05.12.2018 г. Извършено е 

анулиране на класирането на оттегленото проектно предложение, както и анулиране на 

оценителните листа на етап ОАСД, етап ТФО и обобщените оценки по оттегленото 

проектно предложение. Експертът от МЗХГ, със съответните права, е уведомен и 

извърши действията в ИСУН2020, свързани с оттеглянето на проектното предложение. 

След промяна на статуса на проектно предложение № BG06RDNP001-19.073-

0016 и наличието на резервен проект по процедурата с № BG06RDNP001-19.073-0011, 

входиран от „ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ” ЕООД, са предприети следните действия: 

 Анулирано е класирането на проектно предложение № BG06RDNP001-

19.073-0011; 
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 Извършено е ново ръчно класиране, вследствие на което проектно 

предложение № BG06RDNP001-19.073-0011 преминава от 9 на 8 място - от статус 

„резерва” в статус „одобрено”. 

На 08.10.2021 г. в ИСУН2020 е анулиран Оценителен доклад BG06RDNP001-

19.073-S1-RR1 и е генериран нов Оценителен доклад BG06RDNP001-19.073-S1-RR2 

по оценителна сесия BG06RDNP001-19.073-S1, Процедура: МИГ-Разлог, Мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“.  

РЕШЕНИЕ 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 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 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" 

АИК 79 ЕООД 

 

194 466,09 

BG06RDNP001-19.073-0013 "Ветеринарно-медицински център" АЛВЕТ-2008 ЕООД 

 

194 885,91 

BG06RDNP001-19.073-0011 "Изграждане на конюшня в Тайгърсити 

ранч" 

ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ ЕООД 

 

195 577,20 

 

5. Процедура № BG06RDNP001-19.502 „МИГ–Разлог, Мярка 7.5 Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, втори прием 

Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с втори краен 

срок за кандидатстване 20.12.2021 г., 17:00 ч. и начало на приема 15.11.2021 г. До 

крайния срок няма постъпили проектни предложения по процедурата и процедурата е 

приключена в ИСУН2020. 

 

 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 
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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.  

През 2021 година са подписани 7 тристранни договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. За всеки сключен договор, МИГ-Разлог определя 

служител с право на достъп в модул „Електронно отчитане на бенефициенти в ИСУН 

2020“ секция „Договори“. Служителят следва да осъществява мониторинг върху 

изпълнението на съответния проект и да подпомага бенефициента при отчитането на 

дейностите, в случай на постъпило искане от страна на бенефициента, да докладва за 

напредъка и възникнали трудности или пречки в хода на изпълнението, с цел тяхното 

своевременно отстраняване.  След въвеждане на нови функционалности на ИСУН2020 

всички служители на МИГ имат достъп до проектните предложения и е преустановено 

изискането към кандидатите да предоставят кодове за достъп. Сключените през 2021 

година тристранни административни договори са разпределени по следния начин: 

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

неселскостопански дейности”: 

 На 28.04.2021 година е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0003-

С01 с „Разлог Комюникейшън” ЕООД за проект „Инвестиции в специализирана 

строителна техника за изкопни дейности”. Кандидатът е провел процедура за избор на 

изпълнител съгласно ПМС 160/2016 година. Същата е съгласувана от страна на ДФЗ и 

се очаква сключване на анекс към АД за вписване на избрания изпълнител и 

коригиране на сумата на одобрените за финансиране разходи и одобрената субсидия по 

проекта. 

 На 09.11.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0008-С01 с 

„ПИБ-08” ЕООД за проект „Закупуване на комбиниран багер-товарач”. Кандидатът е 

подал искане за анекс към договора поради допусната техническа грешка в 

Приложение 2 „Ангажименти, свързани с поддържане на работни места, 

производствена и търговска програма, капацитет на стопанството и др.” в частта 

„Първа прогнозна година от бизнес плана” и Приложение 7 „Техническа 

спецификация”. Очаква се подписване на допълнително споразумение и провеждане на 

процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 г. 
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 1 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”: 

 На 25.03.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.368-0002-С01 с „Фърн 

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

преработка на дървесина”. Кандидатът е извършил авансово плащане към избрания 

доставчик и очаква монтиране на сушилната камера. 

 2 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: 

 На 05.01.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.268-0004-С01 с 

Община Разлог за проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА 

МИНИФУТБОЛ В ГР. РАЗЛОГ, УПИ XLIII, КВ. 14, ПИ 61813.752.324 ПО РП И КК 

НА ГР. РАЗЛОГ”. Кандидатът е провел обществена поръчка, след съгласуване на 

Списък 2 и описателния документ към него и след Решение за съгласуване на 

проведена на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка от страна на 

ДФЗ. Предстои стартиране на дейностите по проекта; 

 На 27.10.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.268-0003-С01 с 

Община Разлог за проект „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В 

УПИ I, ПИ 02960.501.372, КВ. 1, С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ”. Кандидатът е изпратил 

за съгласуване Списък 2 и описателния документ към него и е получил писмо от страна 

на ДФЗ за съгласуването му. Предстои провеждане на обществмена поръчка и 

сключване на договор с изпълнител и извършване на дейностите по проекта. 

 2 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: 

 На 9.9.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.443-0001-С01 със СОПД 

„МАИР-Разлог” за проект „Местни инициативи за териториална идентичност на 

Разлог”. Кандидатът е подал искане за анекс след установяване на допусната грешка и 

невписване на избрани изпълнители в Приложение 1 към административния договор; 

 На 11.11.2021 е подписан договор № BG06RDNP001-19.443-0004-С01 със 

Сдружение „Център за граждански инициативи - Антерия” за проект „Вкусни 

традиции”. Предстои изпълнение на дейностите по проекта. 

Продължава мониторинга на сключените през 2020 г. 6 договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  
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 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанстава”: 

 На 27.01.2020 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.008-0002-С01 със ЗП 

Георги Чолев за проект „Закупуване на земеделска техника”. На 20.11.2020 г. с 

кандидата е сключен Анекс № BG06RDNP001-19.008-0002-С02 за промяна на банковата 

сметка. На  09.08.2021 г. е сключен Анекс за вписване на данните на избрания 

изпълнител след проведена  и одобрена Процедура „Избор с публична покана” по реда 

на ПМС 160 от 2016 година за избор на изпълнител за доставка на трактор и челен 

товарач и одобрена субсидия в размер на 55 940,85 лева. Кандидатът е изпълнил 

дейностите по проекта. Подадената заявка за окончателно плащане, съдържаща 

технически отчет, финансов отчет и искане за плащане, е разгледана от ДФЗ и 

кандидатът е получил плащане на 13.10.2021 г. по подадена заявка, като заявените 

разходи са изплатени без налагане на финансова корекция. 

 

 Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”: 

 На 27.04.2020 г. е подписан договор с „ПРО ИНВЕСТ” ЕООД за проект № 

BG06RDNP001-19.073-0010 "Изграждане и оборудване на Спортен център в град 

Разлог" с одобрена субсидия в размер на 194 026,14 лева. Към периода на доклада 

кандидатът е подал заявка за авансово плащане на стойност 95 000 лева и е получил 

плащане по входираната заявка. Стартирани са дейностите по изграждане на спортния 

център. През 2021 година дейностите по проекта са извършени и в началото на 2022 

година предстои подаване на заявка за окончателно плащане към ДФЗ. 

 На 28.05.2020 г. е подписан договор с „АИК 79” ЕООД за проект № 

BG06RDNP001-19.073-0012 „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” с одобрена субсидия в размер на 194 127,62 лева. Към 31.12.2021 г. кандидатът е 

провел Процедура „Избор с публична покана” по реда на ПМС 160 от 2016 година за 

избор на изпълнител за строителството. Процедурата е съгласувана от страна на ДФ 

„Земеделие” и е сключен Анекс за вписване на избрания изпълнител. Кандидатът е 

подал заявка за авансово плащане пред ДФЗ.   
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 Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”: 

 На 18.09.2020 г. е подписан договор с „МИХАЛ” ЕООД за проект № 

BG06RDNP001-19.106-0003 "Закупуване на дървообработваща машина за нуждите на 

"МИХАЛ" ЕООД, гр. Разлог" с одобрена субсидия в размер на 42 850,00 лева. Към 

периода на доклада кандидатът е извършил инвестицията по проекта, подал е заявка за 

окончателно плащане. На 18.05.2021 година заявката е изплатена в пълен размер на 

заявените разходи. 

 

 Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: 

 На 22.07.2020 г. е подписан договор с Община Разлог” за проект № 

BG06RDNP001-19.268-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

В УПИ I, ПИ 61813.759.174, КВ. 100, ГР. РАЗЛОГ, ОБЩ. РАЗЛОГ” с одобрена субсидия 

в размер на 39548,08 лева. На 19.08.2020 г. кандидатът е изпратил Списък на 

планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки независимо от 

източника на финансиране и описателен документ към него за съгласуване от ДФ 

„Земеделие”. На 28.08.2020 г. е получено Уведомително писмо от ДФЗ за съгласуване на 

представените документи. Проведена е обществена поръчка, дейностите са извършени, 

бенефициентът е подал заявка за окончателно плащане и същата е изплатена на 

08.11.2021 година в пълен размер на заявените разходи; 

 На 11.12.2020 г. е подписан договор със Сдружение „ШАНС” за проект № 

BG06RDNP001-19.268-0005 „Подобряване системата на социалните услуги на 

Сдружение „ШАНС” с одобрена субсидия 48890,25 лева. Списък на планираните, в 

процес на провеждане и проведени обществени поръчки независимо от източника на 

фининсиране и описателен документ към него са съгласувани от ДФ „Земеделие”. 

Бенефициентът е стартирал изпълнението на дейностите по проекта и на 08.12.2021 

година е подал заявка за междинно плащане за изпълнена дейност „Доставка и монтаж 

на стълбищен лифт”. Продължава изпълнението на останалите дейности по проекта. 

 

 

4.2.4. Интересът на бенефициентите към конкретните мерки по СВОМР 

За периода 2017-2021 г. МИГ-Разлог планира и осъществява 4 кръга по осем и 1 

кръг по девет информационни срещи във всички населени места на територията на 
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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. Предоставени са множество информационни услуги и консултации, 

дадени по електронна поща и 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 13 обучения на местни лидери 

на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР в ИСУН”, 

проведени са 13 семинара за разясняване условията за кандидатстване и др. 

За повишаване на капацитета на екипа и членовете на ОС са проведени 4 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 2018-2021 г. са регистрирани 39 проектни предложения, от които МИГ-

Разлог е одобрил за финансиране 23. Сключени са 13 административни договора за 

предоставяне на БФП на обща стойност 1 278 986,39 лева, което представлява 34% от 

одобрения бюджет за СВОМР. Три проектни предложения на обща стойност 411 057,97 

лева са одобрени от страна на ДФЗ и в началото на 2022 година предстои сключване на 

административни договори. Така общият размер на одобрената от страна на ДФЗ 

субсидия възлиза на 1 690 044,36 лева, което е  45% от разполагаемия ресурс по 

СВОМР.  

8 проектни предложения са оттеглени от кандидатите, а 8 проектни предложения не са 

одобрени от назначените КППП по съответните мерки /3 проектни предложения по м. 

8.6 и 5 проектни предложения по мярка 6.4/. 
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Обобщена информация за подадени и одобрени от МИГ проектни предложения по 

мерки: 
 

Код Наименование 

Бюджет по 

мярката, 

след 

добавяне на 

допълнител

ния ресурс 

Брой 

входира

ни 

проекти 

за 

периода 

2018-

2021 г. 

Брой 

оттегл

ени 

проек

ти 

Брой 

проекти 

одобрени 

от МИГ 

/вкл. 

резерви/ 

Брой 

проекти 

неодобр

ени от 

МИГ 

Сключени 

Админист

ративни 

договори 

Размер на 

субсидията, 

одобрена от 

ДФЗ 

Размер на 

субсидията, 

изплатена от 

ДФЗ 

Усвояване 

в % 

/договори

рани+одоб

рени от 

ДФЗ/ 

4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

315 611,00 3 0 3 0 1 143 320,81 

 

55 940,85 45,41% 

4.2 

„Инвестиции в 

преработка/марке

тинг на 

селскостопански 

продукти” 

234 696,00 3 3 0 0 0 0,00 

 

 

0,00 0,00% 

6.4 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопанск

и дейности“ 

1 989 398,00 16 3 8 5 4 966 814,03 

 

 

0,00 
48,60% 

7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

195 580,00 5 1 4 0 4 181 397,89 

 

 

 

39 548,02 
92,75% 

7.5 

„Подкрепа за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура” 

117 348,00 2 0 2 0 0 0,00 

 

 

 

0,00 0,00% 

8.6 

"Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти" 

 

146 685,00 

 

5 0 2 3 2 146 585,63 

 

 

 

42 850,00 99,93% 

19.2.323 

„Развитие и 

популяризиране 

на 

териториалната 

идентичност” 

/неприключил 

прием/ 

733 382,00 5 1 4 0 2 251 926,00 

 

34,35% 

Общо: 3 732 700,00 39 8 23 8 13 1 690 044,36 138 338,87 45,28% 

 

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 първоначалния бюджет по 

мярката, което е и причината за оставането на едно проектно предложение в статус 

„резерва”. След сключването на допълнително споразумение от 13.10.2021 г. и 

насочване на средства от допълнителния финансов ресурс, средствата по проведения 
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прием са достатъчни за разглеждането на всички входирани проектни предложения от 

страна на ДФЗ. По сключения договор със ЗП Георги Чолев ДФЗ е одобрил субсидия в 

размер на  77567,75 лева, а по проекта на „Еко Ферма България” ЕООД има получена 

заповед за одобрение на БФП на стойност 87379,96 лева. Така дори при одобрение на 

резервното проектно предложение с кандидат ЗП Благой Велев без налагане на 

корекция в бюджета, по мярката ще бъде наличен остатък в размер на 34 318,42 лева. 

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

от проведените 3 приема по мярка 4.2 няма одобрени за финансиране проектни 

предложения. 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. И двете проектни предложения са 

оттеглени от кандидатите по приема. По проведения трети прием през 2020 година 

няма входирано проектно предложение. МИГ-Разлог е направила всичко възможно за 

усвояване на бюджета по мярката, което не води до постигане на резултати. Обмисля се 

възможност за прехвърляне на бюджета по мярка 6.4, по която има заявен интерес от 

потенциални кандидати. 

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. През 2018 година, на първи прием по мярка 6.4, са постъпили общо 16 

проектни предложенения, от които МИГ е отхвърлил пет проекта, 3 са оттеглени от 

кандидатите и 8 са одобрени.  След сключването на допълнително споразумение от 

13.10.2021 г. и насочване на средства от допълнителния финансов ресурс, през 2022 

година МИГ предвижда провеждане на втори прием по мярката. 

През 2019 и 2020 г., по два проведени приема по мярка 7.2, са подадени 5 

проектни предложения, като Сдружение „ШАНС” оттегля проектното си предложение, 

входирано по приема през 2019 г., но  през 2020 година кандидатства отново с проектно 

предложение. Одобрени за финасиране са 4 проектни предложения - 3 подадени от 

община Разлог и 1 от Сдружение „ШАНС”. Индикаторът за усвояването на средствата 

по мярката възлиза на 100%. През 2021 година Община Разлог е заявила интерес за 

кандидатстване с още едно проектно предложение за изграждане на спортна площадка 
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в село Горно Драглище и през 2022 година МИГ обмисля прехвърляне на средства в 

рамките на 10% изменение на СВОМР. 

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 и одобрява за финансиране едно проектно 

предложение. В началото на 2020 година е обявявен втори прием по мярката с 

наличния финансов ресурс след първи прием. От входираните 2 проектни предложения, 

едното не преминава етап АСД и е отхвърлено от КППП. Индикаторът за усвояването 

на средствата по мярката възлиза на 100 %. При заявен интерес при общественото 

обсъждане към мярката ще бъдат насочени средства в рамките на 10% изменение на 

СВОМР. 

По мярка 7.5 от СВОМР са проведени два приема на проектни предложения през 

2021 година. Наличният остатък е в размер на 33 025,93 лева и с него няма да бъде 

обявяван трети прием поради липса на интерес от потенциални бенефициенти. 

Остатъчният ресурс ще бъде пренасочен към друга мярка от СВОМР. 

По 19.2.323 към момента на доклада са проведени два приема като има 

входирани общо 5 проектни предложения. Едно проектно предложение, входирано по 

първи прием, е оттеглено от кандидата. МИГ-Разлог е одобрило 4 проектни 

предложения, подписани са два административни договора. През 2022 година ще бъде 

отворен трети прием по мярката с допълнителния финансов ресурс добавен след 

допълнителното споразумение от 13.10.2021 година. 

МИГ предвижда да се възползва от правото си по чл. 39, т. 3 от Наредба 22 от 

14.12.2015 година и да поиска промяна по отношение на финансовите параметри на 

СВОМР, касаеща прехвърляне до 10 на 100 от одобрения й от ЕЗФРСР бюджет по 

подмярка 19.2, което се равнява на 372 270,00 лева. След провеждане на 

обществено обсъждане през 2022 година, съгласуването на проекта за изменение с 

местната общност и взимане на решение от страна на колективния върховен 

орган на МИГ, заявлението за промяна ще бъде входирано в УО на ПРСР за 

одобрение и сключване на допълнително споразумение. Проектът на изменението 

предвижда прехвърляне на остатъка по мярка 4.1, мярка 7.5 и целия ресурс по 

мярка 4.2, равняващ се общо на 302 040,35 и други налични остатъци по приеми, 

проведени до края на 2021 година, към мерки 7.2, 6.4 и 8.6. 
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4.2.5. Разходване на отпуснатите средства по м. 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР” 
 

Планиран бюджет, одобрен 

от МЗХГ 

Изразходван 

бюджет/Администр

ативни разходи 

(управление на 

МИГ) 

Изразходван 

бюджет/Популяризира 

не на Стратегията 

Финансово 

изпълнение на 

бюджета в % 

2016 г. – 20 370,96 лв. 14 976,12 лева 4 336,00 лева 94,80% 

2017 г. – 132 135,00 лв. 90 454,28 лева 26 640,57 лева 88,62% 

2018 г. – 153 935,33 лв. 109 463,03 лева 29 278,00 лева 90,13% 

2019 г. – 156 246,59 лв. 111 876,29 лева 28 474,12 лева 89,83% 

2020 г. – 195 522,55 лв. 100 120,51 лева 33 351,25 лева 68,26% 

2021 г. – 212 348,96 лв.  128 630,08 лева 25 241,86 лева 72,46 % 

Общо: 870 327,72 лв. Общо: 555 520,31  Общо: 147 321,80   80,76% 

 

Финансовото изпълнение на планираните през годините 2016-2021 г. бюджети за  

управление на МИГ и популяризиране на Стратегията е 80,76%. 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%. 

 

4.2.6. Изпълнение на Изходни индикатори по мярка 19.4 

Индикатор 

Планирано за 

изпълнение 

/брой/ 

Постигнато  

от скл. на 

Споразумението 

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 17 3 94% 

Брой обучени 120 203 31 168% 

- в т. ч. жени 60 155 24 258% 

- -в т.ч. представители на 

уязвими и малцинствени 

групи 

30 41 6 137% 

Проведени конференции 6 1 0 17% 
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Обмен на опит с МИГ от 

ЕС и България 

16 20 4 125% 

Издаден информационен 

бюлетин 

12 6 0 50% 

Издадена брошура 10 4 0 40% 

Филм за популяризиране на 

дейността  

3 2 1 67% 

Каталог 2 0 0 0% 

Статии 36 88 36 244% 

 

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

местно развитие и обучения на местни лидери – 17 бр. Изпълнение към периода 

на доклада – 3 бр. 

Към датата на изготвяне на доклада са проведени 4 обучения на екипа и членове на ОС 

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

ВОМР и изпълнение на СВОМР” и 13 обучения за местни лидери на тема: 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на МИГ-Разлог в 

ИСУН2020” 

 Брой обучени – 203 човека, в т. ч. 131 жени и 41 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 20 

бр. обмен на опит, от които 12 срещи между екипи на МИГ в България и 8 

срещи с МИГ от ЕС.  

 Издаден информационен бюлетин – 12 бр. Изпълнение – 6 тиража с издадени 

общо 4500 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. 
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 Филм – 3 бр. През 2020 и 2021 година са изготвени 2 филма за изпълнение на 

СВОМР. 

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

 Статии – 36 бр. Изпълнение – 88 бр. статии за популяризиране дейността на 

Сдружението, включително обяви за прием на проектни предложения 

От представените данни е видно, че вече има постигнати индикатори по мярка 

19.4. Индикаторът „Брой обучени” е преизпълнен, в т. ч „обучени жени” и 

„представители на уязвими и мацинствени групи” – при заложени 120/60/30 броя, към 

момента обучените са 203/155/41 броя. МИГ-Разлог е провела достатъчно обучения, за 

да обучи своите потенциални бенефициенти за подготовка, изпълнение и отчитане на 

проектните предложения по СВОМР.  

Друг изпълнен индикатор е „Обмен на опит с МИГ от ЕС и България". Отчетени 

са 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. Създаване на трайни контакти с подобни 

организации от ЕС, които имат солиден опит в изготвяне и прилагане на стратегии за 

местно развитие по подхода ЛИДЕР и ВОМР, 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. 

Изпълнен е и индикаторът „Публикуване на статии”, който е в пряка връзка с 

дейностите по популяризиране на СВОМР. 

 

4.2.7. Взетите решения и тяхното прилагане от МИГ 

 

През 2021 г. са проведени 15 заседания на Управителния съвет на Сдружението и 1 

/едно/ заседание на Общо събрание, на които са взети следните по-важни решения: 

Заседания на УС 

- Определяне  на структурата, длъжностния и поименен състав на КППП във връзка с 

процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 19.2.323 и 7.5 от СВОМР; 

- Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, 

за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, подадени по 

Процедури за кандидатстване, обявени от МИГ-Разлог в ИСУН2020; 

- Приемане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 

обявяване на приеми по мерки от Стратегията за ВОМР през 2021 година; 
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- Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проект „Местни 

храни и бавен туризъм в селските райони на Европа” по Процедура за подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество от мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г., с 

краен срок 30 април 2021 г.; 

- Разглеждане на проект за изменение на СВОМР и насрочване на обществено 

обсъждане; 

- Разглеждане и одобряване на документи преди внасянето им за одобрение от 

Общото събрание: Годишен отчет на УС; ГДД и ГФО на Сдружението за 2020 

година; План за дейността. 

- Приемане на проекто-бюджета за 2022 г. преди внасянето му за одобрение от УО на 

ПРСР 2014-2020 – Министерство на земеделието, храните и горите /в срок до 

30.09.2021 г./ 

- Вземане на решение за възобновяване работата на КППП, назначена със Заповед 

№КППП 6.4-04/05.12.2018 г. във връзка с  получено уведомително писмо за 

оттегляне на проектно предложение с регистрационен номер BG06RDNP001-

19.073-0016 от 06.10.2021 г., входирано по Процедура № BG06RDNP001-19.073, 

МИГ-Разлог, мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно 

развитие, финансирана от ЕЗФРСР по ПРСР за периода 2014-2020 г. 

- Одобрение на Оценителен доклад и допълнението към него на Комисия за подбор 

на проектни предложения, назначена със Заповед №КППП 6.4-04/05.12.2018 г.  на 

Председателя на УС на СНЦ МИГ-Разлог”, възобновила работата си на основание 

Заповед №КППП 6.4-14/06.10.2021 г., за направената в ИСУН 2020 оценка на 

проектни предложения, подадени  по Процедура BG06RDNP001-19.073, МИГ–

Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”. 

Управителният съвет е гласувал решения, в рамките на правомощията си по Устава, по 

всички въпроси, касаещи управлението и текущата дейност на Сдружението. Взетите 

решения са законосъобразни и в съответствие с приложимата за дейността на МИГ 

нормативна база. 
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                                                 Общи събрания 

За вземането на решения, които са в компетентността и правомощията на Общото 

събрание, през 2021 г. УС е насрочил едно заседание на Общото събрание на Сдружението 

на 21.05.2021 г. Най-важни решения, взети от ОС: 

- Приемане на Доклада за дейността, ГФО, доклада за дейността на УС на СНЦ „МИГ-

Разлог” за 2020 година; 

- Приемане на бюджета за 2021 г.; 

- Приемане на Програмата и времевия план-график за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” 

за 2021 година; 

- Одобрение на предложеното изменение на СВОМР, изпълнявана съгласно 

Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” 

от ПРСР 2014-2020 г. 

 

4.2.8. 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 и степента на изпълнението им към 31.12.2021 година. 

 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

2016-2023 

Целева 

стойност 

2016-2025 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация 

1 

Общ брой проекти, 

финансирани по СВОМР 

/само за изплатени 

договори/ 

брой 35 39 3 Данни  и отчети 

на МИГ 

1.1. 
В т.ч. брой проекти, 

включващи иновации 

брой 12 12 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

1.2. 

В т.ч. брой проекти, 

насочени към уязвими и 

малцинствени групи 

брой 4 4 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

2 

Общ брой бенефициенти, 

подпомогнати по СВОМР 

/само за изплатени 

договори/ 

брой 33 36 3 Данни  и отчети 

на МИГ 

2.1. 

В т.ч. брой бенефициенти 

от уязвими малцинствени 

групи  

брой 2 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

3 

Общ обем на 

инвестициите (публичен и 

собствен 

принос/съфинансиране) за 

договорени, но 

лева 3 600 000 5 000 000 1806595,34 Данни  и отчети 

на МИГ 
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неизплатени проекти 

3.1. 

В т.ч. Общ обем на 

инвестициите (само 

публичен принос) за 

договорени, но 

неизплатени проекти 

лева 2 933 745 3732700 1127986,39 Данни  и отчети 

на МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 2 2 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

5 
Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 7 7 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти, реализирани 

извън общинския център - 

в селата 

брой 2 3 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

7 

Брой проекти на частни 

бенефициенти 

/договорирани/ 

брой 19 22 7 Данни  и отчети 

на МИГ 

8 

Брой проекти на публични 

бенефициенти 

/договорирани/ 

брой 16 17 6 Данни  и отчети 

на МИГ 

9 

Създадени работни места брой 39 45 5 Отчети на 

бенефициенти, 

данни  на МИГ 

10 

Млади хора до 40 г.  

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 2 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

11 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 16000 16000 1700 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12 

Представители на уязвими 

групи, които се ползват от 

подобрени услуги 

брой 1000 1000 500 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12.1 

В т.ч. представители на 

малцинствени групи  

/роми/ 

брой 500 500 100 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

 
Индикатори по мерките от СВОМР: 

 МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

2016-2023 

Целева 

стойност 

2016-2025 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 

Проекти, 

финансирани по 

мярката 

/договорирани/ 

Брой 4 4 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

2 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 4 4 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

3 

Общ обем на 

инвестициите  -

публичен принос  

лева 234 700 315 600 55 940,85 Данни  и отчети 

на МИГ 

4 Проекти на брой 2 2 1 Данни  и отчети 



40 

 

земеделски 

стопанства в 

чувствителни сектори  

на МИГ 

5 

Проекти  на млади 

фермери, подкрепени 

по мярката 

брой 2 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти, въвеждащи 

иновации в 

земеделски 

стопанства 

брой 2 2 

 

0 Данни  и отчети 

на МИГ 

7 

Стопанства, 

прилагащи 

биологично 

земеделие 

брой 1 1 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

8 
Създадени нови 

работни места 

брой 5 5 3 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 

2016-2023 

Целева 

стойност 

2016-2025 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 

Проекти, финансирани 

по мярката 

/договорирани/ 

брой 10 13 4 Данни  и 

отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 10 13 0 Данни  и 

отчети на МИГ 

3 

Общ обем на 

инвестициите – публичен 

принос за договорени, но 

неизплатени проекти 

лева 1 437 500 1 989 398 643136,02 Данни  и 

отчети на МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 3 5 0 Данни  и 

отчети на МИГ 
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5 
Създадени работни места брой 26 32 0 Данни  и 

отчети на МИГ 

6 
Проекти за инвестиции в 

производствени дейности 

брой 5 5 1 Данни  и 

отчети на МИГ 

7 
Проекти, включващи 

иновации 

брой 4 4 0 Данни  и 

отчети на МИГ 

8 

Проекти на бенефициент 

от уязвима/малцинствена 

група 

брой 1 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 /договорирани/ 

брой 5 4 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 

Общ обем на инвестициите- 

публичен принос за 

договорени, но неизплатени 

проекти 

лева 195 500 181 397,89 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 1700 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Проекти, предоставящи 

услуги или инфраструктура 

за уязвими групи, в т.ч. 

малцинства  

брой 2 1 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 
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№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката /договорирани/ 

брой 2 2 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 

Общ обем на инвестициите – 

публичен принос за 

договорени, но неизплатени 

проекти 

лева 146 700 146 585,63 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 

Проекти, свързани с 

подобряване на 

технологичните процеси 

и/или иновации  

брой 1 2 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 2 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 19.2.323  „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

 НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ 

 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

2016-2023 

Целева 

стойност 

2016-

2025 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката /договорени/ 

Брой 8 9 2 Данни  и отчети 

на МИГ 

2 
Проекти, реализирани 

от една организация 

брой 7 8 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

3 

Проекти, реализирани 

от организации в 

партньорство 

брой 1 1 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

4 

Проекти, съхраняващи 

и популяризиращи 

културно наследство  

брой 2 3 2 Данни  и отчети 

на МИГ 

5 

Проекти, насочени към 

опазване на местните 

природните ресурси 

брой 2 2 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти, обединяващи 

различни  елементи на 

териториалната 

идентичност по 

иновативен начин 

брой 1 1 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

7 

Проекти с участие на 

представители на 

уязвими групи, в т.ч. 

малцинства 

брой 1 1 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

8 

Общ обем на разходите 

в полза на целевите 

групи  и в обществена 

полза– публичен принос 

лева 567 200 733 382 251 926,00 Отчет на 

проекта 
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4.2.9. Ефект от прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие 
 Чрез изпълнението на проектите по безнес мерките, освен придобиването на 

материални активи, в резултат на изпълнение на СВОМР на територията на община 

Разлог в дългосрочен план, ще бъдат разкрити 38 работни места /към 31.12.2021 г. това 

са заявените работни места по одобрените от МИГ проекти/, ще се предоставят нови и 

по-качествени услуги на населението. Ще се подобри производителността. 

Подадените публични проекти са свързани с подобряване на условията за 

спортни занимания на открито чрез обновяването на спортни съоръжения за групови 

спортни занимания, ползвани от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. 

от представители на уязвими и малцинствени групи и осигуряване на достъпност на 

потребителите на Дневен център за лица с интелектуални затруднения и/или множество 

увреждания. В резултат от изпълнението на проектите представители на местната 

общност ще имат достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно 

прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот. Ще 

се повиши качеството на социалните услуги на територията на МИГ-Разлог и ще има 

положително въздействие върху живота на семействата на лица с множествени 

увреждания чрез осигуряването на подходящи грижи за техните деца.  

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.  

Не малък е и ефектът и върху самите кандидати, които ще натрупат опит и увереност в 

реализирането на проекти. 

Брой работни места, които ще бъдат разкрити в резултат от реализирането на проектните 

предложения 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 2020 

според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада с 

натрупване 

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 7 4 1 4 1 

4.1. 5 6 1 2 1 2 1 

4.2 4 0 0 0 0 0 0 

6.4 26 20 6 
    

8.6 4 5 0 2 0 2 0 

Общо: 39 38 4 1 4 1 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

От изложените по-горе данни и сравнителен анализ се вижда, че: 

 Поставените стратегически цели отговарят на заявените в рамките на периода 

нужди и потребности на заинтересованите лица и потенциални бенефициенти на 

територията на МИГ-Разлог; 

 През 2021 г. са проведени 3 обучения за местни лидери и 2 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. Местните бенефициенти показват 

готовност да работят заедно с МИГ-Разлог. Екипът е бил в постоянен контакт с 

потенциални и реални бенефициенти, което проличава и от големия брой 

проведени консултации, както в офиса на МИГ, така и на организираните 

информационни събития; 

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

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

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

 През 2018 г. - 2021 г. са подготвени и обявени 12 процедури за прием на проектни 

предложения в ИСУН2020 по всички мерки, включени в СВОМР. По тези 

процедури са подадени общо 39 проектни предложения;  

 Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните процедури са 

предложили за одобрение общо 23 проекта. 8 от кандидатите са оттеглили 

проектните си предложения, а 8 проекта са отхвърлени, тъй като не преминават 

успешно оценката за административно съответствие и допустимост.  

 Финансовото изпълнение на Стратегията след сключване на 13 административни 

договори и одобрение, от страна на ДФЗ, на още 3 проекта, очакващи сключване 

на договор в началото на 2022 година, възлиза на 45%. 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; 

 Екипът на МИГ е спазил всички срокове по обявяването и приключването на 

процедурите за подбор на проектни предложения, съгласно нормативната уредба. 

Одобрението към момента на 10 от проведените 12 процедури от ДФЗ показва 
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експертната работа и възможността на персонала да се справя със задълженията 

си успешно. 

 

6. ПРЕПОРЪКИ 

 На основание чл. 39, т. 3 след подписване на споразумението за 

изпълнение на СВОМР, промяна в стратегията за ВОМР се допуска по отношение на 

финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 

19.2. В тази връзка, препоръката към МИГ-Разлог е неусвоеният бюджет по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в размер на 234 

696,00 лева /6,29% от бюджета за СВОМР/ да бъде прехвърлен в мярка 6.4 „Подкрепа 

за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”, по 

която е заявен интерес от потенциални кандидати. Това ще допринесе за финансиране 

на бизнес проекти, което ще доведе до разкриване на нови работни места. Един от най-

важните индикатори от СВОМР е „Създаване на работни места”. Изпълнението и 

преизпълнението му е предпоставка за осигуряване на трайна заетост на територията и 

повишаване качеството на живот на населението; 

 Да бъдат прехвърлени още 3,71% от СВОМР в размер на 138 574,00 лева, 

след установени остатъци по проведени приеми по СВОМР, в мярка/мерки, по които 

има заявен интерес. Това цели максимално усвояване на договорения бюджет за 

цялостно изпълнение на Стратегията; 

 Стриктно съблюдаване изпълнението на общите индикатори по СВОМР и 

през следващите години, и предприемане на своевременни действия за максималното 

им изпълнение. 
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                    Приложение 1: 

                    Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025 

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 

Процен

т на 

одобрен

ие 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

(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 

разделе

на 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 
17 6 12 6 10 6 10 4 6 4 6 38% 1 1 6% 

МИГ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Публичен орган/община 
7 1 4 1 4 1 4 2 3 2 3 50% 1 1 17% 

НПО 
7 4 7 4 5 4 5 2 3 2 3 43% 0 0 0% 

други/читалища 
3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

ЧАСТНИ 
22 0 27 0 13 0 13 6 10 3 7 37% 2 2 11% 

Малко или средно 
предприятие 

5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 

Микропредприятие(Моля, 
отбележете и 
юридическата форма) 

17 0 23 0 13 0 13 6 10 3 7 50% 2 2 14% 

Физическо лице 
2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 50% 1 1 50% 

ЕТ 
4 0 4 0 0   0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Лице, регистрирано по 
ТЗ 11 0 16 0 11 0 11 6 9 3 6 75% 1 1 13% 

Общо от ЕЗФРСР: 39 6 39 6 23 6 23 10 16 7 13 37% 3 3 9% 
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                    Приложение 2  

     

             Изпълнение на СВОМР по кандидати/получатели в лева 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлен

ия 

подаден

и в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидия

та по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулира

но 

заявлен

ие 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

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 

Одобрен

а 

Изплатен

а 

субсидия 

субсиди

я от 

УО/ДФЗ 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                              

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства наличен бюджет - 315 611,00 лева 

609 513,38 318 099,59 50% 609511,43 318 098,42 0 
 

609511,43 318098,42 267994,67 143320,81 55940,85 

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 50% 200140,89 100 070,45 

    

200 140,89 100 070,45 174759,92 87379,96   

BG06RDNP001-

19.008-0002 
Георги Чолев 

„Закупуване на  

земеделска 

техника” 
133 428,95 80 057,37 60% 133427,00 80 056,20 

    

133 427,00 80 056,20 93234,75 55940,85 55940,85 

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 50% 275943,54 137 971,77     275 943,54 137971,77       

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркет

инг на 

селскостопански 

продукти 

наличен бюджет - 234 696,00 лева 785 512,78 392756,38 50% 0 0 3 
 

0,00 0,00 0 0 0 
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BG06RDNP001-

19.009-0001 

МЕСОКОМБИ

НАТ  

РАЗЛОГ ООД 

„Закупуване на 

машини и  

специализирани 

транспортни  

средства за 

месопреработвател

но предприятие в 

гр. Разлог” 

197 176,40 98588,20 0 0 0 1 

Входирано 

Уведомителн

о писмо до 

МИГ за 
оттегляне на 

проекта 

0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.009-0002 

МЕСОКОМБИ

НАТ  

РАЗЛОГ ООД 

„Закупуване на 

машини и  

специализирани 

транспортни  

средства за 

месопреработвател

но предприятие в 

гр. Разлог” 

197 176,38 98588,19 0 0 0 1 

Входирано 
Уведомителн

о писмо до 

МИГ за 

оттегляне на 
проекта 

0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.009-0003 

АГРО 

ДИАНА-2012  

ЕООД 

"Закупуване на 

машини 

и оборудване за 

преработка на 

картофи" 

391160,00 195579,99 0 0 0 1 

Входирано 

Уведомителн
о писмо до 

МИГ за 

оттегляне на 
проекта 0,00 0,00 0 0 0 

6.4 Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопански 

дейности 

наличен бюджет 1 989 398,00 лева 3589624,23 2425439,05 до 75% 2001794,48 1 357 615,61 8 
 

2 001 794,48 1357615,61 1421696,06 966814,03 0,00 

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 75% 170797,62 128098,21     170 797,62 128098,21 170 797,62 128098,21 0 

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 75%     1 
отхвърлен

о на етап 

ОАСД 
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BG06RDNP001-

19.073-0003 

РАЗЛОГ  

КОМЮНИКЕ

ЙШЪН ЕООД 

"Инвестиции в  

специализирана 

строителна техника 

за изкопни 

дейности" 

178976,34 134232,26 75% 178976,34 134232,26     178976,34 134232,26 178976,34 134232,26 0 

BG06RDNP001-

19.073-0004 

ЕТ "Д-Р 

ЦВЕТАНКА 

СЛАНЧЕВА -  

ИНДИВИДУАЛ

НА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ - 

ЛЕКАР ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА" 

"Изграждане на АГ 

кабинет в 

административна 

сграда за офиси в 

гр. Разлог" 

106902,97 53451,48 50%     

1 

отхвърлен

о на етап 

ОАСД 

          

BG06RDNP001-

19.073-0005 

ФЪРН 

ДИЗАЙН  

ЕООД 

"Закупуване на 

технологично 

оборудване за 

предприятие за  

производство на 

изделия от дървен 

материал" 

385292,60 192646,3 50%     

1 

отхвърлен

о на етап 

ОАСД 

          

BG06RDNP001-

19.073-0006 

СПЛЕНДИД  

ВИЛИДЖ 

ООД 

"Инвестиции при 

промяна на 

предназначението 

на съществуващ 

ресторант с кухня в 

бистро" 

199276,20 149457,16 75     1 

Входирано 
Уведомителн

о писмо до 

МИГ за 

оттегляне на 
проекта 

          

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 75     1 
отхвърлен

о на етап 

ОАСД 

          

BG06RDNP001-

19.073-0008 

ГАРАБИЙСК

И  

2012 ЕООД 

"Закупуване на 

строителна 

техника" 

264033,00 195579,80 74,07 264033,00 195579,80     264033,00 195579,80 264033,00 195579,80 0 

BG06RDNP001-

19.073-0009 
ПИБ-08 ЕООД 

"Закупуване на 

комбиниран багер-

товарач" 

161000,00 120750 75 161000,00 120750     161000,00 120750,00 161000,00 120750,00 0 

BG06RDNP001-

19.073-0010 

ПРО ИНВЕСТ  

ЕООД 

"Изграждане и 

оборудване на 

Спортен център в 

град Разлог" 

388052,28 194026,14 50 388052,28 194026,14     388052,28 194026,14 388052,28 194026,14 0 
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BG06RDNP001-

19.073-0011 

ТАЙГЪРСИТ

И  

РАНЧ ЕООД 

"Изграждане на 

конюшня в 

Тайгърсити ранч" 

260769,61 195577,20 75 260769,61 195577,20 

  

  260769,61 195577,20 0 0 0 

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 75 259288,12 194466,09     259288,12 194466,09 258836,82 194127,62 0 

BG06RDNP001-

19.073-0013 

АЛВЕТ-2008 

 ЕООД 

"Ветеринарно- 

медицински 

център" 

318877,51 194885,91 61,12 318877,51 194885,91     318877,51 194885,91 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.073-0014 

Е АВАНГАРД 

ПРОЕКТ  

КОНСУЛТ 

ЕООД 

"На гости в 

красивата  

долина" 

241939,42 181454,57 75     1 

отхвърлен

о на етап 

ОАСД 

          

BG06RDNP001-

19.073-0015 

Лилка  

Томанова 

"Развитие на 

шивашки услуги  

и популяризиране 

на народни  

художествени 

занаяти" 

194617,51 145963,13 75     1 

Входирано 

Уведомителн
о писмо до 

МИГ за 

оттегляне на 

проекта 

          

BG06RDNP001-

19.073-0016 

ЕТ РОСЕН  

ПРЕШЕЛКОВ 

"Закупуване на 

оборудване за  

холистичен 

център" 

125662,15 94246,61 75     1 

Входирано 

Уведомителн

о писмо до 

МИГ за 
оттегляне на 

проекта 

    0 0 0 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

наличен бюджет 195 580,00 лева 244346,49 244346,49 100 195451,49 195451,49 1   195451,49 195451,49 181397,89 181397,89 39548,02 
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BG06RDNP001-

19.268-0001 

Сдружение с 

нестопанска 

цел за 

осъществяване 

на обществено 

полезна 

дейност за 

лица с 

интелектуални 

затруднения 

"ШАНС" 

"Подобряване 

системата на 

социалните услуги 

на  

Сдружение 

„ШАНС”" 

48895,00 48895,00 100 0 0 1 

Писмо за 

оттегляне 

на 

проекта 

0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.268-0002 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

РЕМОНТ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В  

УПИ I, ПИ 

61813.759.174, 

 КВ. 100, ГР. 

РАЗЛОГ, ОБЩ. 

РАЗЛОГ 

48869,99 48869,99 100 48869,99 48869,99     48869,99 48869,99 39548,02 39548,02 39548,02 

BG06RDNP001-

19.268-0003 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

РЕМОНТ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В  

УПИ I, ПИ 

02960.501.372, КВ. 

1,С. БАЧЕВО, 

ОБЩ. РАЗЛОГ 

48892,36 48892,36 100 48892,36 48892,36     48892,36 48892,36 48892,36 48892,36   

BG06RDNP001-

19.268-0004 

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. РАЗЛОГ 

48798,89 48798,89 100 48798,89 48798,89     48798,89 48798,89 44067,26 44067,26   

BG06RDNP001-

19.268-0005 

Сдружение с 

нестопанска 

цел за 

осъществяване 

на обществено 

полезна 

дейност за 

лица с 

интелектуални 

затруднения 

"ШАНС" 

"Подобряване 

системата на 

социалните услуги 

на Сдружение 

„ШАНС”" 

48890,25 48890,25 100 48890,25 48890,25     48890,25 48890,25 48890,25 48890,25   
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7.5 Подкрепа за 

публично ползване 

в инфраструктура 

за отдих, 

туристсическа 

информация и 

малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

наличен бюджет 117 348,00 лева 87839,27 87839,27 100 84322,07 84322,07 0   84322,07 84322,07 0 0 0 

BG06RDNP001- 

19.502-0001 
ОБЩИНА 

 РАЗЛОГ 

"Реконструкция и 

ремонт на 

Панорамна алея 

"Стъпалата", 

местността 

"Голак", землището 

на град Разлог 

48874,14 48874,14 100 48874,14 48874,14     48874,14 48874,14       

BG06RDNP001- 

19.502-0002 

СНЦ  

"Дестинация 

Разлог" 

"Ремонт, 

закупуване на 

оборудване и 

обзавеждане на 

Туристически 

информационен 

център-Разлог" 

38965,13 38965,13 100 35447,93 35447,93     35447,93 35447,93       

8.6 Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработка, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти. 

наличен бюджет 146 685,00 лева 1093 177,64 537 507,58 50% 293171,26 146585,63 3 
 

293171,26 146585,63 293171,26 146585,63 42850,00 

BG06RDNP001-

19.106-0001 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ 

 ЕООД 

"Доставка на 

инсталация за 

сушене и 

импрегниране на 

дървен материал" 

307 374,50 144606,01   0,00 0,00 1 

отхвърлен

о на етап 

ОАСД 

          

BG06RDNP001-

19.106-0002 

ФЪРН 

ДИЗАЙН 

 ЕООД 

"Закупуване и 

монтиране на 

сушилна камера за 

първична 

преработка на 

дървесина" 

290 631,88 145315,94   0,00 0,00 1 

отхвърлен

о на етап 

ОАСД 
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BG06RDNP001-

19.106-0003 

МИХАЛ  

ЕООД 

"Закупуване на 

дървообработваща 

машина за нуждите 

на "МИХАЛ" 

ЕООД, гр. Разлог" 

85 700,00 42 850,00 50% 85700,00 42850,00 

    

85700,00 42850,00 85700,00 42850,00 42850,00 

BG06RDNP001-

19.368-0001 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ  

ЕООД 

"Доставка на 

инсталация за 

сушене и 

импрегниране на 

дървен материал" 

202 000,00 101 000,00   0,00 0,00 

1 

отхвърлен

о на етап 

ОАСД 

0,00 0,00 

      

BG06RDNP001-

19.368-0002 

ФЪРН 

ДИЗАЙН  

ЕООД 

"Закупуване и 

монтиране на 

сушилна камера за 

първична 

преработка на 

дървесина" 

207 471,26 103 735,63 50% 207471,26 103735,63 

    

207471,26 103735,63 207471,26 103735,63 

  

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” 

наличен бюджет 733 382,00 лева 681369,56 681369,56 100 567135,56 567135,56 1   567135,56 567135,56 251926,00 251926,00 0,00 

BG06RDNP001-

19.443-0001 

СОПД 

"МАИР-

РАЗЛОГ" 

"Местни 

инициативи за 

териториална 

идентичност" 

143560,00 143560,00 100% 143560,00 143560,00 

    

143560,00 143560,00 143560,00 143560,00 

  

BG06RDNP001-

19.443-0002 

СНЦ  

"Дестинация 

Разлог" 

"Съхраняване и 

промотиране на 

Разложкото  

културно-

историческо 

наследство" 

153809,56 153809,56 100% 153809,56 153809,56 

    

153809,56 153809,56       

BG06RDNP001-

19.443-0003 

Център за 

граждански 

инициативи  

Антерия 

Сдружение 

"Вкусни традиции" 114234,00 114234,00 100% 0 0 1 

Входирано 

Уведомителн

о писмо до 
МИГ за 

оттегляне на 

проекта 
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BG06RDNP001-

19.443-0004 

Център за 

граждански 

инициативи  

Антерия 

Сдружение 

"Вкусни традиции" 108366,00 108366,00 100% 108366,00 108366,00     108366,00 108366,00 108366,00 108366,00   

BG06RDNP001-

19.443-0005 

Народно 

читалище 

 

"Западнородоп

ски лъч 1906", 

с. Елешница 

"Дизайн и 

експониране на 

нова  

музейна 

експозиция 

"Елешница-древно 

селище с богато 

наследство"  

с цел 

популяризиране на 

местната 

териториална 

идентичност 

161400,00 161400,00 100% 161400,00 161400,00     161400,00 161400,00       

Общо: 3 732 700,00 лева 7091383,35 4 687357,92   3751386,29 2 669 208,78 16   3 751386,29 2 669 208,78 2416 185,88 1690 044,36 138338,87 
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