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

 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие” 

ЕТ – Едноличен търговец 

МИГ – Местна инициативна група 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

НПО – неправителствена организация 

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ООД – Дружество с ограничена отговорност 

ОС – Общо събрание  

УО – Управляващ орган 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

УС – Управителен свет 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

При изготвяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие по мярка 19 

„ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г., след обстойно проучване и анализ на 

територията на действие на МИГ-Разлог, са идентифицирани следните заинтересовани 

страни: 

 Групи заинтересовани лица от Стопанския сектор на територията 

1) Микро предприятия от всички неселскостопански икономически дейности; 

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

горски продукти;  

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

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

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

туризма и услугите, свързани с туризъм; 

6) Физически лица, упражняващи свободна професия или занаят; 

Групи заинтересовани лица от Нестопанския сектор на територията 

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

спортните и младежки дейности, екологията;  

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

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

увреждания, малцинствени групи, граждани със социални проблеми. 

3) Читалища и общински музей на територията; 

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

физически увреждания;  

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

        Групи заинтересовани лица от Публичния сектор на територията 

1) Община Разлог и кметствата по населени места; 

2) Представители на образователни институции. 

При провеждане на организираните от МИГ-Разлог събития през 2021 година за 

популяризиране на СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за 

кандидатстване с проектни предложения, представители от всички групи заинтересовани 

страни се включиха активно в:  информационните работни срещи/семинари и обучения за 

местни лидери. Участниците в събитията проявиха интерес към представената информация. 

Бяха поставени много въпроси, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на 

проекти. 
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Начин за поддържане на мотивацията и предприемане на подготвителни дейности по 

потенциалните проектни предложения бяха множеството проведени индивидуални 

консултации на потенциални кандидати в офиса на Сдружението, по телефона, електронна 

поща, сайт и чрез създадената страница в социалната мрежа Фейсбук. 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 заинтересованите страни са осигурени информационни канали и 

актуална информация по отношение на нормативната база, изискванията и условията към 

проектите и начина на кандидатстване, времевите периоди на предстоящите приеми по 

мерките от СВОМР.  

През 2021 година са сключени 7 тристранни административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрени от МИГ проекти и след 

подписаните през 2020 година 6, общият брой на сключените договори е 13. Три от тези 

проекти са изпълнени и изцяло разплатени в рамките на 2021 година.  

Договарянето и изпълнението на планираните инвестиции оказва пряко 

положително въздействие  върху конкретни бенефициенти /крайни ползватели на БФП по 

мерки от СВОМР/ от следните групи:  

Стопански сектор – 7 проекта: 

 Микро предприятия от всички неселскостопански икономически дейности – М.6.4.; 

 Малки и средни предприятия в областта на първичната преработка на горски 

продукти – М.8.6.;  

 Земеделски производители (физически лица, фирми, кооперации) – М.4.1. 

Нестопански сектор – 3 проекта 

 Неправителствени организации в сферата на икономическото развитие, туризма, 

спортните и младежки дейности, екологията – М. 19.2.323; 

 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 – М. 7.2. 
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Публичен сектор – 3 проекта 

 Община Разлог – М. 7.2. 

 

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

наличие на такива; 

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.  

Продължава индивидуалното консултиране на проектни идеи на представители на 

малцинствата за кандидатстване с проекти  по СВОМР .  

През 2021 г. продължава изпълнението на договорен проект на кандидат от Нестопански 

сектор, заинтересована страна: 

 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 – М.7.2. 

Проектното предложение „Подобряване системата на социалните услуги на 

Сдружение „ШАНС” е насочено изцяло към подобряване на средата и условията за 

обитаване и обучение на деца и възрастни с интелектуални затруднения и физически 

увреждания, вкл. представители на малцинствени групи. На територията на община Разлог 

СНЦ „ШАНС” е единственият доставчик на социални услуги за лица с интелектуални 

затруднения и физически увреждания, които са идентифицирани от МИГ-Разлог като една 

от уязвимите социални групи на територията. Към настоящия момент, в изпълнение на 

проектното предложение, бенефициентът е закупил и монтирал автоматичен стълбищен 

лифт за инвалидни колички в сградата на Дневен център за лица с интелектуални 

затруднения и/или множество увреждания „Блян” гр. Разлог, с което е осигурена 

достъпност на потребителите с физически проблеми до залата за кинезитерапия, която се 

намира на втори етаж. Децата, които се придвижват в инвалидни колички вече имат достъп 

и до класната стая на втори етаж. В изпълнение на проекта ще бъде закупено още и 

специализирано оборудване за „Сензорна стая” - сух басейн с топки и стълба, 

ултравиолетов панел и водни кули с мехурчета, което ще позволи осъществяване на 

качествена рехабилитация на нуждаещите се потребители на центъра. За безопасността на 
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сградата е предвидено монтиране на автоматична пожароизвестителна система, както и 

закупуване на негорими пътеки.  

Изпълнението на проекта ще повиши качеството на социалните услуги на 

територията на МИГ-Разлог и ще има положително въздействие върху живота на 

семействата на лица с множествени увреждания чрез осигуряването на подходящи грижи за 

техните деца.  

 През 2021 година е изпълнен, отчетен и разплатен, от страна на ДФЗ, 

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.  

 

5. 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 включва 3 приоритета, всеки от тях 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.  
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 Специфична цел 1: „Насърчаване производството и преработката на местни 

селскостопански продукти“ 

Усилията по постигането й ще бъдат съсредоточени към сдружаване на местните 

селскостопански производители за изграждането на малки преработвателни единици за 

тяхната продукция като се бонифицират именно такива проекти. Към настоящия момент, 

след проведени множество информационни срещи, семинари и обучения с потенциални 

кандидати и приеми на проекти по мерки 4.1 и 4.2, може да се направи извод, че местните 

земеделски производители нямат готовност за сдружаване. Входираните  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 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. Тук попадат и частните проекти в сферата на 

туризма, който е приоритетен отрасъл в региона. Характерно за този планови период е, че 

ще се приоритизират проекти, свързани не толкова с изграждането на нови места за 

настаняване на туристи, а малките производства, за да бъдат модернизирани, да се въведат 
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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, проектът е одобрен и от 

ДФЗ и 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 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 
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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-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 
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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 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.. 

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. 



12 

 

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 подкрепа и да 

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

капацитет за самостоятелна подготовка и изпълнение на проекти, допринасящи за 

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

общността. 

  

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

проекти“.  

 Специфична цел 1: „Повишаване на уменията за сътрудничество и управление 

на взаимоотношенията” 

През 2021 г. СНЦ „МИГ-Разлог” реализира втори 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 

ВОМР на двете МИГ, по които има приключили и текущи приеми на проектни 

предложения, често допускани грешки, идентифицирани проблеми и приложими добри 
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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 срещи за обмен 

на опит и споделяне на добри практики. През 2021 година екипа планира и извърши 

следните посещения на МИГ от ЕС: 
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 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; 

 Координация на изпълнението на подготвителните дейности. 

Очаквани резултати от подготвителната фаза: 

 Сключено Споразумение за партньорство; 

 Разработен проект за транснационално сътрудничество. 
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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; 

 по-активно участие в обществото; 

 по-положителни нагласи към ценностите на ЕС; 

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

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по 

съответните мерки от СВОМР/ 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 остатък 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 по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

В изпълнение на дейностите по информиране и подпомагане на проекти на 

потенциални бенефициенти, екипът организира и проведе два информационни семинара и 

три обучения за местни лидери. Предоставена е актуална информация на сайта на 

Сдружението: www.mig-razlog.org и на страницата на МИГ-Разлог във Фейсбук. 

http://www.mig-razlog.org/
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Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог” е провеждал ежедневно консултации на 

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

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

съдържа данните им и информация относно намеренията им за кандидатстване с проектни 

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

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

заинтересовани страни в дейности на Сдружението – работни и информационни срещи, 

семинари и други. 

 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 досега, 

са разпределени по типове кандидати в Таблица 11 „Брой проекти към СВОМР по 

типове кандидати/получатели”. 

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 

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. 
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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 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.  

http://www.eufunds.eu/
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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 

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. 

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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 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 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 

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 
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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 състоя 

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; 

 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 
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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. 

 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

СНЦ „МИГ - Разлог” е обособил архивно помещение в офиса на Сдружението, в което се 

съхранява проектна и счетоводна документация по Стратегията за местно развитие от ПРСР 

за периода 2007 – 2013 г., както и документи, свързани с изпълнението на новия програмен 

период 2014 – 2020 г.  

Организиран е и се поддържа електронен архив, отговорността за който е възложена на 

техническия сътрудник. 

Сдружението поддържа регистър на входяща – изходяща кореспонденция с УО на ПРСР, 

ДФ „Земеделие”, Община Разлог, бенефициенти, доставчици/изпълнители по договори и 

други.  

Поддържат се и следните регистри и списъци в електронен вид и на хартиени носители:  

 Регистър на физически и юридически лица, с които МИГ – Разлог има сключени 

договори за изпълнение на услуги/доставки;  

 Регистър на командировките в страната;  

 Регистър на издадени Заповеди;  

 Регистър на входирани проектни предложения;  

 Списъци на проектните предложения, които не се допускат до техническа и 

финансова оценка;                                                                                                                            

Списъци на одобрените за финансиране проектни предложения;                                                

Списъци на отхвърлените проектни предложения и                                                                  

Списъци на резервните проектни предложения. 

 

 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, 

включително поддържане на електронната страница на МИГ; 

 

За дейностите по информиране и публичност, за периода на доклада, Сдружението е 

извършило следното: 

 На 04.01.2021 г. се подписа Граждански договор с Тодор Дамянов за поддръжка на 

интернет страницата на МИГ-Разлог. В изпълнение на договора са осъществени дейности 

по месечна/седмична поддръжка и периодична актуализация и допълване на информацията 

с текстове, снимки, видео, предоставени от Сдружението. 

http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
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През 2021 г. на сайта са публикувани: ИГРП, протоколи от заседания на УС и ОС, обяви за 

прием на проектни предложения и документи към тях, регистри, актуални новини от 

дейността на Сдружението, списъци и други документи на организацията. 

 През отчетния период са изготвени и публикувани 36 публикации за дейността и 

популяризиране на СВОМР, вкл.  Обяви за прием на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, както и статии за събития и дейности; 

 На 23.03.2021 г. се подписа Договор №02 с „ВИТИС КОНСУЛТ” за провеждане на 

информационни срещи, семинари и обучения. В изпълнения на заложените дейности по 

договора са реализирани следните дейности: два информационни семинара и три обучения 

за местни лидери; 

 На 20.10.2021 г. се подписа Договор с „КИНО АРЛЕКИН” ЕООД за изготвяне на 

филм за изпълнението на СВОМР, като изготвеният филм е излъчен в „Агро ТВ”; 

 На 01.07.2021 г. се подписа Договор с „АРТ 2020” ООД за излъчване на 24 

съобщения за популяризиране на СВОМР в БНР Благоевград; 

 Проведени са индивидуални консултации и са раздадени информационни и 

рекламни материали на потенциални кандидати, партньори и заинтересовани лица, 

посетили офиса на МИГ с цел консултиране и/или информиране. Проведени са 

консултации по телефон и чрез електронна поща. 

Екипът на МИГ-Разлог поддържа страница във фейсбук: МИГ-Разлог/LAG-Razlog, с цел 

бързо информиране на заинтересованите лица. Изпраща регулярно информационни 

материали по електронна поща на местни хора, регистрирали се в списъци на участниците в 

различни събития на МИГ.  

 

6.2. 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; 

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 
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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. 

 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 



25 

 

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 мониторингът на сключените през 2020 г. 6 договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ:  

 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”: 
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 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.   

 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; 
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 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. 

 

6.3.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Няма такива.  

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Прилагането на иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ – Разлог е 

пряко свързано с реализиране на проектни предложения.  

За  настоящия програмен период е иновативна самата философия на Стратегията за 

ВОМР, основаваща се на 4 ключови принципа, изведени от общността: надграждане, 

разнообразяване, баланс и сътрудничество. Екипът на МИГ се води от нея при всички 

дейности, в  които е възможно интегрирането на тези принципи. 

Комплексният характер на дейностите за постигане на  целите на СВОМР изисква 

интегриран подход и иновативност при планирането и изпълнението им.  

Членуването на НПО, бизнес и местна власт в МИГ ги обединява, дава отлични 

възможности за диалог и сътрудничество. Силно развитият неправителствен сектор на 

теритриторията  и постигнатото добро взаимодействие доведоха до нова за територията 

идея - по СВОМР да се реализират партньорски проекти, така че новите организации да 

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

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

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

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

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

Още от началото на прилагане на Стратегията за ВОМР, МИГ-Разлог поде нова инициатива, 

която възнамерява да реализира последователно по време на провеждане на 

информационни събития с представители на местната общност -  да бъдат представяни 

малки местни бизнеси и местни продукти, вкл. от бенефициенти по предходната стратегия с 

цел промотиране и примери за добри практики към потенциалните бенефициенти.  По този 
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начин МИГ-Разлог работи за бъдещите партньорски проекти, заложени като иновативна 

характеристика в мярка19.2.323 /извън обхвата на ПРСР/ от стратегията и в посока 

постигане на сътрудничество и партньорства между местните участници, обмен на идеи и 

опит, търсене на начини за надграждане, разнообразяване и допълняемост на дейности и 

резултати, изпълнявани на територията. Инициативата има принос за постигане на целта 

„Повишаване на уменията за сътрудничество и управление на взаимоотношенията” от 

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

Друг търсен резултат е местните фирми и организации да могат сами да представят 

собствените си проекти и продукти, обвързвайки ги с териториалната идентичност и 

туристическия потенциал на територията. 

 

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

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

програмен период 2014 – 2020г., е одобрен още при оценката на самата стратегия, не е 

променян и е в следния състав: 

Венета Неделчева Нанева – изпълнителен директор; 

Мария Красимирова Манушкина – експерт по прилагане на СВОМР; 

Галина Владимирова Калушкова – технически асистент. 

 

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

Неприложимо – няма промяна. 

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

Неприложимо – няма промяна. 

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

Неприложимо – МИГ-Разлог няма назначен счетоводител по трудово 

правоотношение. Счетоводните дейности се извършват от счетоводно 

предриятие, по договор за услуга.  

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

Неприложимо – няма промяна. 

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

През отчетния период няма промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ-

Разлог. 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. Няма промяна в 

представителството на населените места в общото събрание.  
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6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ(ако е 

приложимо); 

 В отчетния период няма извършени промени в състава на УС на СНЦ «МИГ-Разлог». 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 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%.  

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

Не е правена промяна на офиса на МИГ – Разлог от 2012 г. досега, вкл. и по отношение на 

функциите и предназначението на помещенията в него.  

8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Дейностите по счетоводно обслужване на организацията се осъществяват от външна фирма 

– ЕТ „Борис Елчинов”, специализирана в предоставянето на счетоводни услуги.   

Осигурени са: банково обслужване по договор; кредитни средства от обслужващата банка. 

Поддържа се електронен подпис за електронно подаване на документи към институциите. 

Осигурено е обслужване от специализирана фирма по трудова медицина във връзка с 

изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. МИГ-Разлог изпълнява в срок 

всички задължения и отговорности, произтичащи от българското законодателство и 

приложимата нормативна уредба за организации с нестопанска цел.  

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо); 

През 2021 г. има сключено допълнително споразумение към Споразумение №РД 50 – 

154/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР: 

 Допълнително споразумение № РД 50-154/13.10.2021 г.  

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 райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 
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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 възможност за 
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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 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 

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% 
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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. 

 

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

или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията 

(ако е приложимо); 

През 2021 г. не са извършени посещения на място от страна на представители на УО на 

ПРСР; 

В дните 03-06.08.2021 г., от страна на ДФ „Земеделие” – ОД Благоевград, отдел РТИ, е 

извършена проверка на място по подадена заявка за извършени дейности и разходи за 

периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. по мярка 19.4 „ВОМР”. Обект на проверката са 

извършени дейности, закупени активи и проверка на оригинални документи, подадени към 

заявката за плащане. По извършената проверка няма констатирани разминавания с 

подадените документи и нарушения от страна на МИГ-Разлог. 

 

11. Индикатори 

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

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ 

 

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

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

2016-2023 г. 

Целева 

стойност 

2016-2025 г. 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

1 
Общ брой проекти, 

финансирани по СВОМР 

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 2 Данни  и отчети 

на МИГ 

2 
Общ брой бенефициенти, 

подпомогнати по СВОМР 

брой 33 36 3 Данни  и отчети 

на МИГ 
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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)  

лева 3 600 000 5 000 000 218 482,77 Данни  и отчети 

на МИГ 

3.1. 

В т.ч. Общ обем на 

инвестициите (само 

публичен принос) 

лева 2 933 745 3 732 700 138 338,87 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 

брой 19 22 2 Данни  и отчети 

на МИГ 

8 
Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 16 17 1 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  

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 земеделски 

стопанства в 

брой 2 2 1 Данни  и 

отчети на МИГ 
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чувствителни сектори  

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  

брой 10 13 0 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  

лева 1 437 500 1 989 398 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 3 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

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

МИГ 

6 
Проекти за инвестиции в 

производствени дейности 

брой 5 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 Проекти, включващи брой 4 4 0 Данни  и отчети на 
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иновации 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  брой 5 1 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите- 

публичен принос  

лева 195 500 39548,02 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 

№ 
Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към периода 

на доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 2 1 Данни  и отчети 

на МИГ 
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2 
Общ обем на инвестициите – 

публичен принос  

лева 146 700 42850,00 Данни  и отчети 

на МИГ 

3 

Проекти, свързани с 

подобряване на 

технологичните процеси 

и/или иновации  

брой 1 1 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  

Брой 8 9 0 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 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

5 

Проекти, насочени към 

опазване на местните 

природните ресурси 

брой 2 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти, обединяващи 

различни  елементи на 

териториалната 

идентичност по 

иновативен начин 

брой 1 1 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

7 

Проекти с участие на 

представители на 

уязвими групи, в т.ч. 

малцинства 

брой 1 1 0 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 0 Отчет на проекта 

 

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

приложимо); 

 

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

 

ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Вх. №/дата Подател Тема 

02/01/18.01.2021 МЗХГ Решение за одобрение на проектно предложение „Управление на 

устойчивостта”, подмярка 19.3 

02/02/22.01.2021 МЗХГ Решение за одобрение на проектно предложение „Транснационално 
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сътрудничество за екологично отговорни местни общности в 

селските райони”, подмярка 19.3 

02/03/29.01.2021 ДФЗ Квитанция за прием на заявка за плащане за периода 07-12.2020 

02/04/03.02.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ – авансово плащане на 

бенефициент по СВОМР 

02/05/13.02.2021 МЗХГ Одобрение на годишен доклад по подмярка 19.4 

02/06/22.02.2021 МЗХГ Искане за предоставяне на допълнителна информация по заявление 

за одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 г. по 

подмярка 19.4 

02/07/26.02.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проведена процедура за подбор на 

поректни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.368-S1 

02/08/01.03.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.073-0003 

02/09/15.03.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по Договор № РД 50-

18 от 26.02.2019 г., подмярка 19.3 

02/10/23.03.2021 ДФЗ Придружително писмо – изпращане на окомлектован и коригиран 

АД за проектно предложение № BG06RDNP001-19.368-0002 

02/11/24.03.2021 МЗХГ Одобрение на годишен доклад по подмярка 19.2 

02/12/26.03.2021 ДФЗ Уведомително писмо за съгласуване на обществени поръчки 

02/13/01.04.2021 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по подадена 

заявка за плащане по подмярка 19.4 

02/14/05.04.2021 МЗХГ Заповед за одобрение на планирани дийности и разходи за 2021 

година 

02/15/09.04.2021 ДФЗ Уведомително писмо – одобрение на проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.073-0003 

02/16/12.04.2021 МЗХГ Писмо допълнително финансиране по мярка 19 „ВОМР” 

02/17/15.04.2021 ДФЗ Квитанция за прием на заявка за плащане по подмярка 19.4 за 

периода 01-03.2021 година 

02/18/19.04.2021 МЗХГ Писмо относно действия за привеждане на екипите на МИГ 

съгласно споразумението за изпълнение на СВОМР 

02/19/22.04.2021 МЗХГ Уведомление за организиране на събития на МИГ 

02/20/29.04.2021 ДФЗ Писмо-покана за сключване на договор по проектно предложение 

№ BG06RDNP001-19.073-0003 

02/21/01.06.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443-S1 

02/22/14.06.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по проект № 

BG06RDNP001-19.106-0003 

02/23/01.07.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по подмярка 19.4 

02/24/01.07.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по подмярка 19.4 

02/25/15.07.2021 ДФЗ Квитанция за прием на заявка за плащане по подмярка 19.4 за 

периода 04-06.2021 г. 

02/26/27.07.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрение на искана промяна по АД и 

подписване на анекс към него, проект BG06RDNP001-19.073-0012 

02/27/02.08.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443-

S1/чрез ИСУН 
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02/28/13.08.2021 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на нередовности във връзка с 

подадена заявка за плащане 

02/29/26.08.2021 ДФЗ/ОД - 

Благоевград 

Копие от доклад от извършена проверка на място по подмярка 19.4 

02/30/27.08.2021 ДФЗ  Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443-S1/на хартиен 

носител 

02/31/27.08.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443-S2 

02/32/30.08.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.073-0001 

02/33/31.08.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.073-0008 

02/34/31.08.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.443-0002 

02/35/31.08.2021 МЗХГ Покана за подписване на АД по подмярка 19.3, подготвителни 

дейности 

02/36/09.09.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.008-0001 

02/37/13.09.2021 ДФЗ Отговор на уведомление относно сключване на анекс по проект с 

№ BG06RDNP001-19.368-0002 

02/38/20.09.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрение на проект  № BG06RDNP001-

19.268-0003 

02/39/24.09.2021 МЗХГ Решение за одобрение на проектно предложение по подмярка 19.3, 

подготвителни дейности 

02/40/04.10.2021 МЗХГ Заповед за утвърждаване на нов финансов план към СВОМР 

02/41/11.10.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрение на проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.073-0009 

02/42/13.10.2021 ДФЗ Квитанция за прием на заявка за плащане по подмярка 19.4 за 

периода 07-09.2021 г. 

02/43/25.10.2021 МЗХГ Заповед за изменение на бюджета за 2021 година по подмярка 19.4  

02/44/26.10.2021 ДФЗ Уведомително писмо за представяне на документи преди 

сключване на договор за проектно предложение № BG06RDNP001-

19.008-0001 

02/45/27.10.2021 ДФЗ Уведомително писмо за представяне на документи преди 

сключване на договор за проектно предложение № BG06RDNP001-

19.443-0002 

02/46/28.10.2021 ДФЗ Уведомително писмо за представяне на документи преди 

сключване на договор за проектно предложение № BG06RDNP001-

19.073-0008 

02/47/29.10.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по подмярка 19.4 

02/48/01.11.2021 ДФЗ Уведомително писмо относно сключване на анекс към АД за 

проект № BG06RDNP001-19.268-0004 
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02/49/01.11.2021 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по подмярка 

19.4 

02/50/02.11.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по проект № 

BG06RDNP001-19.008-0002 

02/51/09.11.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443-S2 

02/52/15.11.2021 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.502-S1 

02/53/15.12.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-

19.073-0001 

02/54/15.12.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-

19.073-0008 

02/55/20.12.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-

19.008-0001 

 
 

ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Изх. №/дата Адресат Тема 

02/01/05.01.2021 МЗХГ Определяне на експерти от УО на ПРСР като наблюдатели без 

право на глас в КППП по процедура с код в ИСУН  

BG06RDNP001-19.443-S1 

02/02/07.01.2021 МЗХГ Представяне на Заповед за назначаване на КППП  по процедура 

с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.443-S1 

02/03/14.01.2021 МЗХГ Представяне на документи за сключване на АД по подмярка 

19.3 

02/04/14.01.2021 МЗХГ Представяне на годишен доклад за извършени дейности и 

разходи за 2020 година по подмярка 19.4 

02/05/08.02.2021 МЗХГ Представяне на годишен доклад за 2020 година по подмярка 

19.2 

02/06/11.02.2021 ДФЗ Представяне на оценителен доклад по приключила процедура с 

код в ИСУН № BG06RDNP001-19.443-S1 

02/07/22.02.2021 МЗХГ Представяне на допълнителна информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи 

02/08/26.02.2021 ДФЗ-ОД-

Благоевград 

Връщане за унищожаване и замяна на страници от АД по проект 

№ BG06RDNP001-19.368-0002  

02/09/09.03.2021 ДФЗ Представяне на Списък 2 

02/10/09.03.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо – участие на екипа в работна среща за 

обмен на опит и споделяне на добри практики с МИГ-Община 

Марица 

02/11/10.03.2021 МЗХГ Регистриран и въведен в ИСУН 2020 проект на процедура с код 

в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.502 

02/12/24.03.2021 ДФЗ Промени в обстоятелствата за юридическо лице, кандидат с 

проектно предложение № BG06RDNP001-19.073-0001 

02/13/25.03.2021 ДФЗ-ОД-

Благоевград 

Връщане на подписан АД за проект №  BG06RDNP001-19.368-

0002 

02/14/26.03.2021 МЗХГ Определяне на експерти от УО на ПРСР като наблюдатели без 

право на глас в КППП по процедура с код в ИСУН  
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BG06RDNP001-19.443-S2 

02/15/31.03.2021 МЗХГ Допълнителна информация по проекта на процедура за прием с 

код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.502 

02/16/01.04.2021 МЗХГ Представяне на Заповед за назначаване на КППП  по процедура 

с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.443-S2 

02/17/06.04.2021 ДФЗ Представяне на актуализиран Списък 2 

02/18/07.04.2021 ДФЗ Представяне на допълнителни документи към заявка за плащане 

по подмярка 19.4 

02/19/20.04.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо  за участие на екипа и членове на ОС в 

работна среща за обмен на опит и споделяне на добри практики 

с МИГ Терра Барока, Италия 

02/20/07.05.2021 ДФЗ Представяне на оценителен доклад по приключила процедура с 

код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.443-S2 

02/21/21.05.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо  за участие на екипа и членове на ОС в 

работна среща за обмен на опит и споделяне на добри практики 

с МИГ Терра Барока, Италия /промяна на дати/ 

02/22/25.05.2021 МЗХГ Внасяне на заявление за одобрение на промени в СВОМР 

02/23/03.06.2021 МЗХГ Представяне на допълнителна информация и разяснения за 

проектно предложение №  BG06RDNP001-19.354-0006, 

подмярка 19.3 

02/24/03.06.2021 ДФЗ/ОД-

Габрово 

Предоставяне на допълнителни документи по проведена 

процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.443-S1 

02/25/17.06.2021 ДФЗ Предоставяне на оригинал на Запис на заповед, обезпечаваща 

авансово плащане по проект № BG06RDNP001-19.355-0003, 

издадена от кмета на МИГ-Поморие 

02/26/28.06.2021 МЗХГ Удължаване на срока за прием на проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН 2020  BG06RDNP001-19.502 

02/27/28.06.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо – участие на екипа и членове на ОС в 

работна среща за обмен на опит и споделяне на добри практики 

с МИГ Сандански 

02/28/26.07.2021 МЗХГ Определяне на експерти от УО на ПРСР като наблюдатели без 

право на глас в КППП по процедура с код в ИСУН  

BG06RDNP001-19.502-S1 

02/29/02.08.2021 МЗХГ Представяне на Заповед за назначаване на КППП  по процедура 

с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.502-S1 

02/30/13.08.2021 МЗХГ Заявление за изменение и допълнение на одобрените дейности и 

разходи за 2021 година 

02/31/16.08.2021 ДФЗ Представяне на допълнителни документи към заявка за плащане 

по подмярка 19.4 

02/32/07.09.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо – участие на екипа в работна среща за 

обмен на опит и споделяне на добри практики с МИГ от 

България 

02/33/08.09.2021 ДФЗ Представяне на оценителен доклад по приключила процедура с 

код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.502-S1 

02/34/08.09.2021 ДФЗ-ОД-

Смолян 

Предоставяне на допълнителни документи по проведена 

процедура с код в ИСУН 2020  BG06RDNP001-19.443-S2 

02/35/09.09.2021 ДФЗ-ОД-

Габрово 

Изпращане на екземпляр от подписан АД по проект № 

BG06RDNP001-19.443-0001 
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14. Опис на приложения 

- Таблици от №1 до № 13 – попълнени. 

- Електронен носител CD, съдържащ доклада и приложените таблици, вкл. във формат MS 

Excel. 

 

 

Дата: 27.01.2022 г. 

 

 

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

Венета Нанева  

 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/

02/36/09.09.2021 МЗХГ Представяне на документи за сключване на АД по подмярка 

19.3 

02/37/29.09.2021 МЗХГ Подаване на заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи за 2022 година по подмярка 19.4 

02/38/08.10.2021 ДФЗ Представяне на Уведомително писмо за оттегляне на проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.073-0016 

02/39/01.11.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо за провеждане на семинари по подмярка 

19.4 

02/40/02.11.2021 ДФЗ Представяне на актуализиран Списък 2 

02/41/10.11.2021 МЗХГ Мотивирано искане за промяна на АД по проект № 

BG06RDNP001-19.355-0003 

02/42/10.11.2021 ДФЗ Представяне на допълнителни документи към заявка за плащане 

по подмярка 19.4 

02/43/12.11.2021 ДФЗ-ОД-

Смолян 

Изпращане на екземпляр от подписан АД по проект № 

BG06RDNP001-19.443-0004 

02/44/18.11.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо за провеждане на обучения по подмярка 

19.4 

02/45/18.11.2021 МЗХГ/ДФЗ Уведомително писмо – участие на екипа в работна среща за 

обмен на опит и споделяне на добри практики с МИГ Белово, 

Септември и Велинград 

02/46/25.11.2021 ДФЗ Предоставяне на допълнителни документи по проведена 

процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.502-S1 



42 

 

Приложения: 

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

 

Индикатор 

Цел за периода 2014 

– 2025 според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода 

на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода на 

годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода от 

подписване на СВОМР (за 

изплатени проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, 
разкрити в резултат 
от подпомагане на 
проектите, 
финансирани от:                   

ЕЗФРСР  39 0 0 31 7 4 1 4 1 

 
(излишните редове да се изтрият) 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 

 

Индикатор 

Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно изплатени 

проекти за периода от 

подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от 

подобрени ИТ услуги/инфраструктура;           

Жители, които ще се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 16000 4950 9962 1700 1700 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

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 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                               

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 4 0 3 0 3 0 3 1 2 0 1 25% 1 1 25% 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

6.4 Подкрепа за инвестиции 

в установяването и 

развитието на 

неселскостопански дейности 13 0 16 0 8 0 8 4 6 2 4 31% 0 0 0% 

7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 5 0 5 0 4 0 4 2 4 2 4 80% 1 1 20% 

7.5 Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура 

за отдих, туристсическа 

информация и малка по 

мащаб туристическа 

инфраструктура 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0% 0 0 0% 
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8.6 Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и 

в преработка, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти. 2 0 5 0 2 0 2 1 2 1 2 100% 1 1 50% 

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 9 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 22% 0 0 0% 

Общо: 39 6 39 6 23 6 23 10 16 7 13 33% 3 3 8% 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                     

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 0 0 50% 0 0 0 0,00 174 759,92 87 379,96 55 940,85 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти                     

6.4 Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието 

на неселскостопански 

дейности     до 75%         774 806,96 578 660,27   

7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 0 0 100% 0 0 0 0 92 959,62 92 959,62 39 548,02 

7.5 Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристсическа 

информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 87 839,27 87 839,27 100% 84 322,07 84 322,07 84 322,07 84 322,07 0 0 0 

8.6 Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработка, 

мобилизирането и търговията 

на горски продукти. 0 0 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 207 471,26 103 735,63 42 850,00 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)                     

19.2.323 Развитие и 

популяризиране на 

териториалната идентичност 423 575,56 423 575,56 100% 567 135,56 567 135,56 567 135,56 567 135,56 251 926,00 251 926,00 0 

Общо: 511 414,83 511 414,83   651 457,63 651 457,63 651 457,63 651 457,63 1 501 923,76 1 114 661,48 138 338,87 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)                           

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 
315611,00 609513,38 318099,59 609511,43 318098,42 609511,43 318098,42 267994,67 143320,81 55940,85 259670,15 18% 55940,85 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

234696,00 785512,78 392756,38 0 0 0 0 0 0 0 234696,00 0% 0 

6.4 Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на 

неселскостопански дейности 

1989398,00 3589924,23 2425439,05 2001794,48 1357615,61 2001794,48 1357615,61 1421696,06 966814,03 643136,02 1346261,98 32% 0 

7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

195580,00 244346,49 244346,49 195451,49 195451,49 195451,49 195451,49 181397,89 181397,89 181397,89 14182,11 93% 39548,02 

7.5 Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристсическа информация и малка 

по мащаб туристическа 

инфраструктура 

117348,00 87839,27 87839,27 84322,07 84322,07 84322,07 84322,07 0 0 0 117348,00 0 0 

8.6 Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработка, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти. 146685,00 1093177,64 537507,58 293171,26 146585,63 293171,26 146585,63 293171,26 146585,63 146585,63 99,37 100% 42850,00 

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)                           

19.2.323 Развитие и популяризиране 

на териториалната идентичност 733382,00 681369,56 681369,56 567135,56 567135,56 567135,56 567135,56 251926,00 251926,00 251926,00 481456,00 34% 0 

Общо: 3732700,00 7091683,35 4687357,92 3751386,29 2669208,78 3751386,29 2669208,78 2416185,88 1690044,36 1278986,4 2453713,61 34% 138338,87 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

период

а 2014 

– 2025  

Брой 

регистриран

и проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

Брой 

договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплаща

не 

(брой) 

за 
отч. 

перио

д 

от 

скл. 
на 

спора

з. 

за 

отч. 
перио

д  

от 

скл. 
на 

спора

з. 

за 
отч. 

перио

д  

от 

скл. 
на 

спора

з. 

за 
отч. 

перио

д 

от 

скл. 
на 

спора

з. 

за 
отч. 

перио

д  

от 

скл. 
на 

спора

з. 

колона 

12 

разделен

а на 

колона 2 

за 
отч. 

перио

д  

от 

скл. 
на 

спора

з. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособнос

тта на местното 
предприемачество“ 21 0 27 0 13 0 13 6 13 3 7 39% 2 2 11% 

Приоритет 2: 

„Развитие на малка по 

мащаби 
инфраструктура и 

разнообразяване на 

публичните услуги“ 17 6 12 6 10 6 10 4 10 4 6 40% 1 1 7% 

Приоритет 3: 
„Развитие на 

човешкия потенциал 

за сдружаване и 
управление на 

проекти“ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Общо: 39 6 39 6 23 6 23 10 23 7 13 39% 3 3 9% 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

проекти 

към 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 

Приоритет 1: 
„Повишаване на 
конкурентоспособността 
на местното 
предприемачество“     

  

            

  

    

Приоритет 2: „Развитие 

на малка по мащаби 
инфраструктура и 
разнообразяване на 
публичните услуги“ 

625648,83 625648,83 100% 651457,63 651457,63 651457,63 651457,63 251926,00 251926,00 0 

Приоритет 3: „Развитие 

на човешкия потенциал 
за сдружаване и 
управление на проекти“ 

                    

Общо: 625648,83 625648,83 100% 651457,63 651457,63 651457,63 651457,63 251926,00 251926,00 0 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

Приоритет 1: 
„Повишаване на 
конкурентоспособността 
на местното 
предприемачество“ 
4.1, 4.2, 6.4 и 8.6 

2676408,00 6077828,03 3673802,60 2904477,17 1822299,66 2904477,17 1822299,66 1982861,99 1256720,47 845662,50 1830745,50 32% 98790,85 

Приоритет 2: 

„Развитие на малка по 

мащаби инфраструктура 
и разнообразяване на 

публичните услуги“ 
7.2, 7.5, 6.4 и 323 

860272,00 1013555,32 1013555,32 846909,12 846909,12 846909,12 846909,12 433323,89 433323,89 433323,89 426948,11 50% 39548,02 

Приоритет 3: 
„Развитие на човешкия 

потенциал за 
сдружаване и 
управление на проекти“ 
7.2 и 323 

196020,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Общо: 3732700,00 7091383,35 4687357,92 3751386,29 2669208,78 3751386,29 2669208,78 2416185,88 1690044,36 1278986,39 2257693,61 34% 138338,87 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

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

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие на 

селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатенизаяв

ления отДФЗ 

в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони с 

акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 
сътрудничеството и развитието на базата 
от знания в селските райони; 

0 6 1 0 227191,88 39548,02 

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, 
горското стопанство и 
научноизследователската дейност и 
иновациите, включително с цел 
подобряване на екологичното управление 
и екологичните показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот 
и професионалното обучение в секторите 
на селското и горското стопанство; 0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността на 
земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност във 
всички региони и насърчаване на 
новаторските технологии в селското 
стопанство и устойчивото управление на 
горите, с акцент върху следните области: 2A 

Подобряване на икономическите 
резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането 
на стопанствата, особено с оглед на 
увеличаването на пазарното участие и 
ориентация и на разнообразяването в 
селското стопанство; 

0 1 1 0 87379,96 55940,85 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 
стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 
приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 
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насърчаване на организацията на 
хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на пазара на 
селскостопански продукти,на хуманното 
отношение към животните и 
управлението на риска в селското 
стопанство с акцент върху следните 
области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността 
на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 
селскостопанската и хранителната верига 
посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните 
пазари и къси вериги на доставки, групи 
на производителите и организации и 
междубраншови организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и 
управлението на риска на стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство, с акцент върху 

следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително 
в зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 
ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на 
състоянието на европейските ландшафти; 0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 
пестицидите; 0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите 
и подобряване на управлението им; 0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите и подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство, с акцент върху 
следните области: 

5A 

Повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 
стопанство;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

0 0 1 0 0 42850,00 

5C 

Улесняване на доставките и използването 
на възобновяеми източници на енергия, 

на странични продукти, отпадъци и 
остатъци, и други нехранителни суровини 
за целите на биоикономиката; 

0 1 0 0 103735,63 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови 
газове и амоняк от селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 
селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното приобщаване, 
намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските 6A 

Улесняване на разнообразяването, 
създаването и развитието на малки 
предприятия, както и разкриването на 0 0 0 0 0 0 
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райони, с акцент върху следните области: работни места; 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 
селските райони;  

5 2 0 490057,63 251926,00 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), използването и 
качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

  
FA Друга област  1 0 0 161400,00 0 0 

    общо: 6 10 3 651457,63 670233,47 138338,87 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки,  финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  
Брой/  

Площ/ 
Площ/ 

Размер за проекти, 

одобрени от ДФЗ за 

периода на доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за периода 

на доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

За всички мерки 

от стратегията, 

където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 

1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони 

Общо публични разходи, лв. 923545,89 39548,02 

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където 

е приложимо P1 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, включително с 

цел подобряване на екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество (член 35 

от Регламент (ЕС) № 1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР P1 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 1C 

Поощряване на ученето през целия живот и професионалното 

обучение в секторите на селското и горското стопанство Брой на участниците в обучения 0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 

5, 6, 8.1 до 8.4, 

17.1 и др. подобни 

на тях, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността 

на всички видове 

земеделие във всички 

региони; насърчаване на 

новаторски 

селскостопански 

технологии и устойчивото 

управление на горите 2A 

Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, особено с оглед на 

увеличаването на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 1 1 
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P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността 

на всички видове 

земеделие във всички 

региони; насърчаване на 

новаторски 

селскостопански 

технологии и устойчивото 

управление на горите 2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 0 0 

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията 

със селскостопански 

продукти, хуманното 

отношение към животните 

и управлението на риска в 

селското стопанство 
3A 

Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

    

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията 

със селскостопански 

продукти, хуманното 

отношение към животните 

и управлението на риска в 

селското стопанство 3B 

Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 1 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване 

и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските 

райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване 

и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване 

и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 4B 

Подобряване управлението на водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 
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P4 Възстановяване, опазване 

и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване 

и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие и развитие на селските 

райони) Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване 

и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 

управлението им (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане 

на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 5A 

Повишаване на ефективността при потреблението на вода в 

селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха) 

0 0 

(Отнася се за площта, обхваната 

от инвестиции за напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 

и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане 

на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 5B 

Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в 

селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

207471,26 85700,00 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - публични и 

частни) 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане 

на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 5C 

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

0 0 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - публични и 

частни) 



56 

 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане 

на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 5D 

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане 

на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 5D 

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Брой на подпомаганите животински 

единици (ЖЕ) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане 

на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското стопанство  

Обща площ (ха) 

0 0 
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Таблица 11:Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

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 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

от ЕЗФРСР 
                              

ПУБЛИЧНИ 
17 6 12 6 10 6 10 4 6 4 6 35% 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 43% 1 1 14% 

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 32% 2 2 9% 

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 41% 2 2 12% 

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 55% 1 1 9% 

Общо от ЕЗФРСР: 39 6 39 6 23 6 23 10 16 7 13 33% 3 3 8% 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получателии по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус колона 

11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

от ЕЗФРСР 
                          

ПУБЛИЧНИ 
1046310,00 1013555,3 1013555,3 846909,12 846909,12 846909,12 846909,12 433323,89 433323,89 433323,89 612986,11 41% 39548,02 

МИГ 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Публичен орган/община 

  195435,38 195435,38 195435,38 195435,38 195435,38 195435,38 132507,64 132507,64 132507,64     39548,02 

НПО 
  656719,94 656719,94 490073,74 490073,74 490073,74 490073,74 300816,25 300816,25 300816,25       

други/читалища 
  161400,00 161400,00 161400,00 161400,00 161400,00 161400,00 0,00 0,00 0,00       

ЧАСТНИ 
2686390,00 6077828,03 3673802,60 2904477,17 1822299,7 2904477,17 1822299,66 1982861,99 1256720,47 845662,50 1840727,50 31% 98790,85 

Малко или средно 
предприятие   903727,28 442782,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие(Моля, 
отбележете и 
юридическата форма) 

  5174100,75 3231020,20 2904477,17 1822299,66 2904477,17 1822299,66 1982861,99 1256720,47 845662,50 0 0 98790,85 

Физическо лице 
  603990,00 363992,27 409370,54 218027,97 409370,54 218027,97 93234,75 55940,85 55940,85 0 0 55940,85 

ЕТ 
  566704,02 398302,28 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Лице, регистрирано по ТЗ 

  4003406,73 2468725,65 2495106,63 1604271,69 2495106,63 1604271,69 1889627,24 1200779,62 789721,65 0 0 42850,00 

Общо от ЕЗФРСР: 3732700,00 7091383,35 4687357,92 3751386,29 2669208,78 3751386,29 2669208,78 2416185,88 1690044,36 1278986,39 2453713,61 34% 138338,87 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
 

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

анулиране. 

*В таблицата са включени и проектни предложения, входирани през 2018 и 2019 година, но одобрени от страна на ДФЗ и/или 

сключили договор за предоставяне на БФП през 2021 година. 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърл

ено/ 

оттеглен

о/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на разх. по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Одобрена 

Изплате

на 

субсиди

я 

субсидия 

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 333 569,84 180 127,82 50% 333 567,89 180 126,65 0   333 567,89 180126,65 267 994,67 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% 200 140,89 100 070,45 

    

200 140,89 100070,45 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 

6.4 Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопанск

и дейности 

наличен бюджет 1 989 398,00 лева 1420526,84 1062950,17 до 75% 1294864,69 968 703,56 1   1294864,69 968703,56 1033643,78 772787,89 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% 170 797,62 128098,21     170 797,62 128098,21 170 797,62 128098,21 0 

BG06RDNP001-

19.073-0003 

РАЗЛОГ  

КОМЮНИКЕЙШЪ

Н ЕООД 

"Инвестиции в  

специализирана 

строителна 

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

изкопни 

дейности" 

BG06RDNP001-

19.073-0008 

ГАРАБИЙСКИ  

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-

19.073-0011 

ТАЙГЪРСИТИ  

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- 

19.073-0016 

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 195451,49 195451,49 100 195451,49 195451,49     195451,49 195451,49 181397,89 181397,89 39548,02 

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 
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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   

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 

38965,13 38965,13 100 35447,93 35447,93     35447,93 35447,93       
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център-Разлог" 

8.6 Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработка, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти. 

наличен бюджет 146 685,00 лева 293 171,26 146 585,63 50% 293171,26 146585,63     293171,26 146585,63 293171,26 146585,63 42850,00 

BG06RDNP001-

19.106-0003 

МИХАЛ  

ЕООД 

"Закупуване на 

дървообработващ

а 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-

19.368-0002 

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 

 "Западнородопски 

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 3011928,26 2 354 323,94   2 768 512,96 2 142 324,96 2   2 768 512,96 2142324,96 2 028 133,60 1496018,22 138338,87 
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