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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

Приключи периодът на договориране на средства по одобрената 
Стратегия за местно развитие на МИГ Високи Западни Родопи, обхващащ  
периода 2010-2015г. 

В частност прилагането на подхода Лидер, чрез Стратегия за местно 
развитие в България стартира много късно, а още по-късно, считано  от 
13.06.2012 г.,стартира прилагането на СМР на територията на общини Борино и 
Доспат, чрез подписаният тристранен договор РД 50-91/13.06.2012г . 

Въпреки това, екипът на МИГ Високи Западни Родопи успя да организира 
четири  покани  за набиране на проектни предложение, както следва: 

08.10.2012 -11.12.2012 г 

01.03.2013-30.04.2013 г 

01.07.2013-23.09.2013 г 

01.01.2014-28.02.2014 г 

Общо за периода на договориране на средства по СМР, чрез обявените 4  
покани са постъпили 43 проектни предложения, с общ размер на исканата 
безвъзмездна финансова помощ   4 040 441 лв. 

Комисиите за избор на проекти –КИП  към сдружението са одобрили 34 
проектни предложения, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 
от  2 946 240 лв, представляващи 96 % от одобрените средства по Стратегията-
3 069 000 лв. 

Положителна тенденция е, че по всичките  8 заложени мерки  от 
стратегията / Мерки 121,123, 311, 312, 313, 322, 323 и 331/ има постъпили 
проектни предложения, което е индикатор за обективната оценка и анализ на 
нуждите на територията на етап на планиране на  на Стратегията за местно 
развитие в периода 2009-2010 г.Заложените индикатори  в СМР по брой 
проекти по отделните  мерки са преизпълнени . От очаквани  18 проектни 
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предложения постъпили са и съответно одобрени от КИП 34 проекта, т.е над 85 
%. 

Тези резултати могат да се посочат като успешно прилагане на 
Стратегията за местно развитие от страна на Сдружение МИГ ВЗР на етапа на 
договориране на средствата  и се дължи  отчасти на  активната информационна 
кампания, която проведе  МИГ ВЗР във всичките 13 населени места от 
Територията / общините Борино и  Доспат / и консултирането на 
бенефициенти. 

Към настоящият момент има уведомителни писма за одобрение на 11 
проекта, от които подписани за финансиране 10 договора, останалите проектни 
предложения  се обработват . 

Следващият етап от дейността на МИГ ВЗР е упражняването на 
мониторинг  по изпълнение на проектите, анализ   на  заложените и постигнати 
индикатори, подпомагане на бенефициентите  при подготовка на заявките за 
плащане към фонда и продължаване на процеса на обучение с цел постигане 
на умения и активност на територията, прилагаща Стратегия за местно 
развитие /основана на подхода Лидер/. 

Успоредно с това МИГ ВЗР  е подготвила и подала в МЗХ още 3 проектни 
предложения по мярка 421 „Вътрешно териториално и трансгранично 
сътрудничество”, като единият от тях- с МИГ РИЕСКА /LAG RIESKA/, Финландия 
е  на етап  подписване на договор за техническо сътрудничество, а останалите 
два проекта са за съвместни дейности с други  два МИГ-а  от страната и  проект 
за съвместни дейности с 3 местни сдружения /LAG/ от Р Гърция, с водещ 
партньор  Агенция за развитие –гр.Серес, Гърция.  

 

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР МИГ ВЗР 

инж.БИЛГИН АСАНОВ  

 


