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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 

МОНИТОРИНГ  НА ИЗПЪЛРНЯВАНИТЕ ПРОЕКТИ 

 

Екипът на МИГ  ВЗР, в периода март-май 2015г.,, в 
изпълнение на Процедура 14 от Процедурният наръчник към 
Стратегията,  извърши серия от посещения на обектите на 
бенефициентите, по мярка 41-Стратегия за местно развитие. 

Посетени бяха 12 обекта/проекта  и от двете  общини- 
Борино и Доспат. 

Бенефициенти са частни лица, НПО, публични организации. 

 

http://www.borino-dospat.com/
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Мониторинг на подобект Къща на катрана, проект по М 313, Община Борино 

За датата  на мониторинга бенефициентите се уведомяват 
предварително. 

Представители на МИГ при посещението си проверяват 
наличната техническа документация, а при строителство- дали  
са налице задължителните договори -с изпълнител, 
надзор/технически и авторски надзор/ако има такъв/ 

Прави се проверка дали избраният изпълнител /при 
строителство/ има актуална регистрация в камарата  на 
строителите. 
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Мониторинг на Къща да гости-гр.Доспат, ЕТ Алина Халачева, Мярка 311 

В случаите на направени  доставки се прави проверка  
доставеното оборудване  дали отговоря на заложената 
спецификация, наличие на сериен номер . 

При констатирани разминавания бенефициентът бива 
консултиран да предприеме  действия по сключване на анекс  
към договора/ ако отговаря на заложените условия в Договора с 
ДФ Земеделие-т.е 2 месеца преди крайният срок на проекта/. 

МИГ ВЗР консултира бенефициенти по време на 
мониторинга, за сроковете за подаване на заявка, за 
задължителната застраховка на придобитите активи, за 
задължението  им да съхраняват документацията/техническа, 
финансова, банкова, счетоводна, застрахователна и др/  за срок от 
5 години от приключване на дейностите по проекта. 
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Изграждане на площадка за Модулна мандра -с.Борино, Мярка 121 

 

В проверяващият екип участват двама представители на 
МИГ, съответно с техническа и счетоводно-финансова 
компетентност. 

От  мониторинга се съставя констативен протокол и 
актуални снимки, които се прилагат към досието на 
бенефициента, съхраняващи се в офиса на МИГ ВЗР 

 

Екип на МИГ ВЗР 

http://www.borino-dospat.com/

