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Брой 1, 2018 г.

подписан анекс за актуализиране на 
стратегия за водено от общностите местно 
развитие на миг „перущица – родопи“ 

На 27.07.2018 г. председателят на УС на 
миг „Перущица – Родопи“ г-жа Румяна Са-
моковарева подписа официално анекс към Спо-

разумение с Министерството на земеделието, 
храните и горите за актуализиране на Страте-
гия за водено от общностите местно развитие 
на МИГ „Перущица – Родопи“, по подмяр-
ка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие 
на селските райони (2014–2020 г.), който дава 
възможност за стартиране на приемите по мер-
ките от СВОМР.
иЗпЪЛНЕНи ДЕЙНОСТи ЗА пОпУЛЯриЗирАНЕ, 
иНФОрмирАНЕ и пУБЛиЧНОСТ НА СВОмр  
НА миг „пЕрУЩиЦА – рОДОпи“ ЗА 2018 г.

През 2018 г. в населените места  от Община 
„Родопи“ и Община Перущица, по график бяха 
проведени поредица от информационни срещи 
и обучения за консултиране и подготовката на 
проекти по Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на СНЦ МИГ „Перущи-
ца – Родопи“. Информационните срещи имаха 
за цел да повишат информираността на насе-
лението, относно подхода ВОМР и да насърчат 
активното му участие в процеса на прилагане 
на стратегията за ВОМР на МИГ „Перущица – 
Родопи“.

Настоящото издание се реализира в рамките на проект по Договор РД-50-137 от 
21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014–2020 г., както и подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. Одобрен размер 
на БФП за проекти към СВОМР на МИГ „Перущица – Родопи“ е 2 933 745.00 лв.

Издава: СНЦ МИГ „ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“

Г-жа Румяна Самоковарева – председате-
лят на УС на МИГ „Перущица – Родопи“
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прОВЕДЕНи иНФОрмАЦиОННи СрЕЩи  
и ОБУЧЕНиЯ, СВЪрЗАНи С пОДгОТОВКА  
НА прОЕКТи пО СВОмр  
НА миг „пЕрУЩиЦА – рОДОпи“ 

На 16.08.2018 г. в с. Крумово, община „ро-
допи“, в сградата на НЧ „Наука – 1919 г.“ 
СНЦ МИГ „Перущица – Родопи“, организира 
информационнa срещa с потенциални бенефи-
циенти, във връзка с предстоящите приеми на 
проекти по Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие. На срещата присъстваха пред-
ставители на публичния и частния сектор, както 
и земеделски производители. Екипът представи 
Стратегията и мерките от нея, и участниците в 
информационната среща получиха подробна ин-
формация за възможностите за кандидатстване 
по мерките, допустими дейности и разходи по 
всяка мярка, както и период на консултации с 
потенциални бенефициенти, както и беше отго-
ворено на въпроси на присъстващите.

На 17.08.2018 г., в с. Ягодо-
во, община „родопи“, в сгра-
дата на НЧ „ искра – 1897 г.“ 
СНЦ МИГ „Перущица – Родо-
пи“, организира поредна инфор-
мационнa срещa с потенциални 
бенефициенти. Срещата протече 
при засилен интерес от страна 
на местните общности и с учас-
тието на представители на пуб-
лични институции, земеделски 
производители, фирми, неправи-
телствения сектор, представите-
ли на уязвими групи. Направени 

бяха редица разяснения, свързани с допустими-
те дейности, разпределението на бюджета на 
Стратегията за ВОМР по мерки, финансовите 
параметри на проектите към Стратегията, както 
и формулираните критерии за оценка на проек-
тите.

На 20.08.2018 г., в с. Белащица, община 
„родопи“, в сградата на НЧ „ просвета – 1929 
г.“ СНЦ МИГ „Перущица – Родопи“, организи-
ра поредна информационна среща. На срещата 
присъстваха потенциални бенефициенти и кон-
султанти, както и експерти от Министерството 
на земеделието, храните и горите. Направена бе 
презентация и бяха раздадени информационни 
материали, с цел запознаване на заинтересова-
ните лица, с възможностите за кандидатстване. 
Всички присъстващи попълниха анкетна карта 
за обратна връзка.

На 21.08.2018 г., в с. Браниполе, община 
„родопи“, в сградата на НЧ „Никола Йонков 
Вапцаров – 1920 г.“ СНЦ МИГ „Перущица – 
Родопи“, организира следваща информационна 
среща с потенциални бенефициенти. Дневният 

Работна среща в с. Крумово

Работна среща в с. Крумово

Работна среща в с. Ягодово
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ред на информационната среща включваше: Ин-
формация за одобрената Стратегията за Во-
дено от общностите местно развитие за тери-
торията на СНЦ МИГ „Перущица – Родопи“; 
Представяне на Индикативната годишна работ-
на програма на  СНЦ МИГ „Перущица – Родо-
пи“; Запознаване на участниците с условията за 
кандидатстване и изпълнение на проекти, кри-
териите за оценка на проектните предложения и 
реда за тяхната оценка по мерките СВОМР на 
СНЦ МИГ „Перущица – Родопи“ в предстоящи-
те приеми. Срещата протече в присъствието и на 
представители на Министерството на земедели-
ето, храните и горите.

На 27.08.2018 г. в гр. перущица, след  ин-
формационната среща, проведена в залата на 
Общинския съвет, бяха проведени дискусии с 
потенциалните бенефициенти, в резултат на 
което се дадоха индивидуални разяснения от 
експертите по прилагане на стратегията за мест-
но развитие на СНЦ МИГ „Перущица – Родо-
пи“. Участниците в информационната среща 
бяха запознати с възможностите и стъпките за 

кандидатстване и изпълнение на проекти, кри-
териите за оценка на проектните предложения и 
реда за тяхната оценка по мерките СВОМР на 
СНЦ МИГ „Перущица – Родопи“, с предстоящи-
те приеми.

На 12.09.2018 г. в с. първенец, община 
„родопи“, се проведе информационна среща с 
потенциални бенефициенти, във връзка с пред-
стоящите приеми на проекти по Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие на МИГ 
„Перущица – Родопи“ и бяха направени съответ-
ните разяснения, свързани с възможностите за 
кандидатстване, допустимите дейности, разпре-
деление на бюджета на Стратегията за ВОМР 
по мерки, финансови  параметри на проектите, 
критерии за оценка.
прОВЕДЕНО ОБУЧЕНиЕ, свързано с 
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
по СВОмр на миг „перущица – родопи“.

На 13.09.2018 г. и 14.09.2018 г. в „Домейн 
Юстина“ ООД, с. Устина, община „родопи“, 
се проведе двудневно обучение, свързано с под-
готовка, изпълнение и отчитане на проекти по 
Стратегия за Водено от общностите местно раз-
витие на МИГ „Перущица – Родопи“. На обуче-
нието присъстваха представители на публични 

Работна среща в гр. Перущица Двудневно обучение в Устина.

Работна среща в с. Браниполе

Работна среща в гр. Перущица
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институции, местния бизнес, неправителстве-
ния сектор и административното звено на МИГ. 
Експертът Мария Маринова представи основ-
ните теми на обучението: Програма за развитие 
на селските райони (2014–2020), Представянето 
на мерките от стратегията за местно развитие и 
примерни бизнес планове по съответните мер-
ки. Вниманието изключително бе насочено към 
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“. Проведоха се и конкретни 
дискусии. Бе обърнато специално внимание на 
етапите на изготвяне на проектното предложе-
ние, както и изискванията, по отношение на 
всички необходими придружаващи документи.

На 30.11.2018 г. от 11.00 часа в „Туристи-
чески информационен център“ – гр. перу-
щица се проведе поредна информационна сре-
ща. Програмата включваше представяне на: 
възможностите и стъпките за кандидатстване 
по мерките от Стратегията за местно развитие; 
Насоките за кандидатстване и обявяване на про-
цедура за подбор на проектни предложения, 
с няколко крайни срока за кандидатстване № 
BG06RDNP001-19.184 по Подмярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски стопанства“, финансирана 
от ПРСР 2014 – 2020 от Стратегията за воденото 
от общностите местно развитие на Сдружение 
Местна инициативна група „Перущица – Родо-
пи“. След представянето, при засилен интерес 
от потенциални кандидати и бенефициенти, се 
дискутираха въпроси от условията на кандидат-
стване.

Двудневно обучение в Устина.

Работна среща в гр. Перущица

Работна среща в гр. ПерущицаРаботна среща в гр. Перущица
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мЕрКи и БЮДЖЕТ КЪм СВОмр НА „миг пЕрУЩиЦА – рОДОпи“

Код на 
мярката

Име на мярката

Размер на безвъз-
мездната помощ 
общо за периода 
на стратегията

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 745.00

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 700 000.00

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 400 000.00

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности 1 000 000.00

7.2
Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

600 000.00

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура 173 745.00

 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са включени в Регламент 
(EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

 

21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местно-
то културно наследство“ 60 000.00

пОДмЯрКА 4.1 „иНВЕСТиЦии В ЗЕмЕДЕЛСКи СТОпАНСТВА“

 � Подмярка 4.1. има за цел повишаване конку-
рентоспособността на земеделието на терито-
рията на МИГ „Перущица-Родопи“, чрез:

 � преструктуриране и развитие на наличните 
материални мощности в стопанствата;

 � насърчаване въвеждането на нови технологии 
в производството и модернизация на физиче-
ския капитал; 

 � опазване на компонентите на околната сре-
да; 

 � спазване стандартите на Европейския съюз 
(ЕС) и подобряване на условията в земедел-
ските стопанства; 

 � насърчаване на сътрудничеството между зе-
меделските стопани;

 � има принос за постигане на приоритет І, 
СЦ 1.1. от СВОмр.

Допустими кандидати по подмярка 4.1. 
от СВОмр:

 � Земеделски производители: физически лица с 
постоянен адрес на територията на общините 
Перущица или „Родопи“ и ЕТ и ЮЛ, със седа-
лище и адрес на управление на територията 
на общините Перущица или „Родопи“;

 � Признати групи производители и признати 
организации на производители на земеделски 
продукти или такива, одобрени за финансова 
помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и ор-
ганизации на производители“ от ПРСР 2014 
– 2020 г. (групите производители, признатите 
организации на производители, както и всич-
ки техни членове, следва да са със седалище 
и адрес на регистрация на територията на об-
щините Перущица или „Родопи“)
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Финансови параметри на проектите по 
подмярка 4.1. от СВОмр:

 � максимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 100 000 евро;
 � минимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 3 500 евро.

 � интензитет на финансова помощ за одобре-
ните проекти (% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи):

 � 50% от общия размер на допустимите за фи-
нансово подпомагане разходи.

 � За допълнително увеличаване на интензи-
тета на помощта ще се прилагат разпоред-
бите на прСр за периода 2014–2020 г.

пОДмЯрКА 4.2 „иНВЕСТиЦии В прЕрАБОТКА/ мАрКЕТиНг НА СЕЛСКОСТОпАНСКи прОДУКТи“

Описание на целите на подмярка 4.2. от СВОМР:
 � По-добро използване на факторите за произ-
водство;

 � Въвеждане на нови продукти, процеси и тех-
нологии, включително къси вериги на достав-
ка;

 � Подобряване на качеството и безопасността 
на храните и тяхната проследяемост;

 � Постигане на съответствие със стандартите 
на Европейския съюз (ЕС);

 � Подобряване опазването на околната среда и 
 � Принос за пистигане на приоритет І - раз-
витие и диверсификация на земеделието /с 
приоритет лозарство и овощарство/ и иконо-
мическите дейности и подобряване конку-
рентоспособността на местните продукти от 
СВОМР на МИГ-а.

Допустими кандидати по подмярка 4.2. 
от СВОМР:

 � Земеделски производители: физически лица с 
постоянен адрес на територията на общините 
Перущица или „Родопи“ и еднолични търго-
вци и юридически лица, със седалище и адрес 
на управление на територията на общините 
Перущица или „Родопи“;

 � Признати групи производители и признати 
организации на производители на земеделски 
продукти или такива, одобрени за финансова 

помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и ор-
ганизации на производители“ от ПРСР 2014 
– 2020 г. (групите производители, признатите 
организации на производители, както и всич-
ки техни членове, следва да са със седалище 
и адрес на регистрация на територията на об-
щините Перущица или „Родопи“);

 � Еднолични търговци и юридически лица, раз-
лични от горните кандидати, със седалище и 
адрес на управление на територията на общи-
ните Перущица или „Родопи“.

Финансови параметри на проектите 
по подмярка 4.2. от СВОМР:

 � максимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 200 000 евро;
 � минимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 10 000 евро.
 � интензитет на финансова помощ за одобре-
ните проекти (% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи):

 � 50% от общия размер на допустимите за фи-
нансово подпомагане разходи.

 � За допълнително увеличаване или намаля-
ване на интензитета на помощта ще се при-
лагат разпоредбите на ПРСР 2014 – 2020 г.

пОДмЯрКА 6.4 „иНВЕСТиЦиОННА пОДКрЕпА ЗА НЕЗЕмЕДЕЛСКи ДЕЙНОСТи“

Описание на целите на подмярка 6.4. от СВОМР:
 � Развитие на конкурентоспособността на ико-
номиката в региона на МИГ „Перущица-Ро-
допи“;

 � Насърчаване на инвестиционните дейности, 
създаването на заетост и диверсификация-
та на неземеделските дейности в региона на 
МИГ „Перущица-Родопи“;

 � Развитие на туризъм, съчетаващ природни и 
културни ценности на територията на МИГ 
„Перущица-Родопи“;

 � Подобряване достъпа до качествени услуги.
 � подмярка 6.4. има принос за постигането 
на приоритет I, II и III от СВОмр.

Допустими кандидати по подмярка 6.4. 
от СВОМР:

 � Земеделски стопани или микропредприятия, 
регистрирани като еднолични търговци или 
юридически лица по Търговския закон, Зако-
на за кооперациите или Закона за вероизпове-
данията, както и физически лица, регистрира-
ни по Закона за занаятите.

 � Всички кандидати следва да отговарят на 
следните условия: физически лица с посто-
янен адрес на територията на общините Пе-
рущица или „Родопи“ и еднолични търговци 
и юридически лица със седалище и адрес на 
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управление на територията на общините Пе-
рущица или „Родопи“.

Финансови параметри на проектите по 
подмярка 6.4. от СВОмр

 � Финансовата помощ ще бъде предоставяна, 
в съответствие с Насоките на Европейския 
съюз за държавната помощ в сектора на сел-
ското и горско стопанство и в селските райони 
за периода 2014 – 2020 г.

 � максимален размер на общите допустими 

разходи за един проект:
 � Левовата равностойност на 200 000 евро;
 � минимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 10 000 евро.
 � интензитет на финансова помощ за одобре-
ните проекти (% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи): 
75%

 � Подмярката ще се прилага при спазване на 
правилата за минимална помощ /de minimis/.

пОДмЯрКА 7.2. „иНВЕСТиЦии В СЪЗДАВАНЕТО, пОДОБрЯВАНЕТО иЛи рАЗширЯВАНЕТО НА 
ВСиЧКи ВиДОВЕ мАЛКА пО мАЩАБи иНФрАСТрУКТУрА“

Описание на целите на подмярка 7.2. от СВОМР:
 � Облагородяване на селата на територията на 
МИГ „Перущица-Родопи“, чрез създаването 
и обновяването на техническа и социална ин-
фраструктура, като основа за създаването на 
оптимална жизнена среда на селските терито-
рии;

 � Насърчи социалното приобщаване, намалява-
нето на бедността и икономическото развитие 
в региона на МИГ „Перущица-Родопи“.

 � подмярка 7.2. има принос за постигането 
на приоритети II и III от СВОмр.

Допустими кандидати по подмярка 7.2. 
от СВОМР:

 � Общините Перущица и „Родопи“ за всички 
допустими дейности;

 � Юридически лица с нестопанска цел (със се-
далище и адрес на управление на територия-
та на МИГ „Перущица-Родопи“) за дейности, 
свързани със социалната и спортната инфра-
структура и културния живот;

 � Читалища (със седалище и адрес на управле-
ние на територията на МИГ „Перущица-Родо-
пи“) за дейности, свързани с културния живот.

Финансови параметри на проектите по 
подмярка 7.2. от СВОмр

 � максимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 200 000 евро;
 � минимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 5 000 евро.
 � интензитет на финансова помощ за одобре-
ните проекти (% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи):

 � За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 
100% финансиране в случай, че не е налично 
генериране на приходи. 

 � Когато се установи потенциал за генериране 
на приходи, размерът на финансиране се оп-
ределя, въз основа на анализ разходи и ползи. 

 � В случаите, когато размерът на допустимите 
разходи по инвестициите е в размер до 50 000 
евро за един обект, който е с установен потен-
циал за генериране на приходи се предвижда 
финансиране в размер на 100%.

пОДмЯрКА 7.5. „иНВЕСТиЦии ЗА пУБЛиЧНО пОЛЗВАНЕ В иНФрАСТрУКТУрА ЗА ОТДих, 
ТУриСТиЧЕСКА иНФОрмАЦиЯ и мАЛКА пО мАЩАБ ТУриСТиЧЕСКА иНФрАСТрУКТУрА”

Описание на целите на подмярка 7.5. от СВОМР:
 � Постигане на балансирано и устойчиво разви-
тие на територията на МИГ „Перущица-Родо-
пи“, чрез използване на туристическия потен-
циал на региона;

 � Адекватно експониране и популяризиране на 
природните, културните и историческите цен-
ности и забележителности на територията на 
МИГ „Перущица-Родопи“;

 � Развитие на туристическия потенциал и подо-
бряване на туристическата инфраструктура, 
чрез валоризиране на природното, културно 
и историческо наследство на територията на 
МИГ „Перущица-Родопи“.

 � подмярка 7.5. допринася за постигането на 
приоритет II и III СВОмр.

Допустими кандидати по подмярка 7.5. 
от СВОМР:

 � Общините Перущица и „Родопи“ за всички 
допустими дейности;

 � Юридически лица с нестопанска цел (със се-
далище и адрес на управление на територията 
на МИГ „Перущица-Родопи“);

 � Всички потенциални кандидати, следва да 
отговарят на критериите за допустимост на 
кандидатите посочени в: ПРСР 2014 – 2020 
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г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., за 
прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за пе-
риода 2014 – 2020.

Финансови парамeтри на проектите по 
подмярка 7.5. от СВОмр

 � максимален размер на общите допустими 
разходи за едни проект:

 � Левовата равностойност на 200 000 евро;
 � минимален размер на общите допустими 
разходи за един проект:

 � Левовата равностойност на 5 000 евро.
 � интензитет на финансова помощ за одобре-

ните проекти (% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи):

 � За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 
100% финансиране в случай, че не е налично 
генериране на приходи. 

 � Когато се установи потенциал за генериране 
на приходи, размерът на финансиране се оп-
ределя, въз основа на анализ разходи и ползи. 

 � В случаите, когато размерът на допустимите 
разходи по инвестициите е в размер до 50 000 
евро за един обект, който е с установен потен-
циал за генериране на приходи се предвижда 
финансиране в размер на 100%.

мЯрКА 21 „СЪхрАНЯВАНЕ и рАЗВиТиЕ НА мЕСТНиТЕ иДЕНТиЧНОСТи и ВАЛОриЗирАНЕ НА 
мЕСТНОТО КУЛТУрНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕриТОриЯТА НА миг „пЕрУЩиЦА-рОДОпи“

Описание на целите на марка 21 от СВОМР:
 � Съхраняване и развитие на местните идентич-
ности /културно наследство, бит, храни, про-
дукти, музика и изобразително изкуство, ис-
тория, занаяти, обичаи и ритуали,  традиции и 
др./, с цел тяхната валоризация, интегриране-
то им в развитието на туризма, чрез ефектив-
ни маркетинг, популяризация и реклама.

 � Допустими кандидати по марка 21 от 
СВОмр

 � Общините от територията на МИГ „Перущи-
ца – Родопи“;

 � Юридически лица с нестопанска цел, със се-
далище и адрес на територията на МИГ „Пе-
рущица-Родопи“;

 � Читалища от територията на МИГ „Перущи-
ца-Родопи“;

 � СНЦ МИГ „Перущица-Родопи“.

Финансови параметри на проектите по 
марка 21 от СВОмр

 � минимален размер на допустимите разхо-
ди за проект – няма. 

 � максимален размер на допустимите разхо-
ди за проект – 15 000 лева.

 � интензитет на финансова помощ за одобре-
ните проекти (% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи):

 � 100% за получател публично лице и проектът 
не генерира приход; 

 � 70% за получател публично лице и проектът 
генерира приход;

 � 60% за получател частно лице;
 � 70% за получател частно лице и проектът е в 
обществена полза.

прЕДСТОЯЩО ЗА иЗпЪЛНЕНиЕ прЕЗ 2019 г.

 � Прием на проекти по всички мерки от СВОМР 
на СНЦ  МИГ „Перущица – Родопи“;

 � Издаване на насоки, указания и образци на 
документи за кандидатстване за мерките от 

СВОМР на СНЦ МИГ „Перущица – Родопи“;
 � Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ; 
 � Провеждане на  информационни срещи; 
 � Обучения на местни лидери. 

КООрДиНАТи НА ЕКипА:
с. Брестовица 4224, пл. „Съединение“ №1, община „родопи“, обл. пловдив

председател на УС на миг: румяна Самоковарева – тел.: 0882998614
изпълнителен директор: Даниела Салкина – тел.: 0885202428

Експерт прилагане на СВОмр: Стефка Кръстева – тел.: 0877538893
Технически асистент: Снежина Спасова тел.: 0898 823672

КАК ДА пОЛУЧиТЕ ДОпЪЛНиТЕЛНА иНФОрмАЦиЯ?
Като се включите в организираните от нас обучения, семинари, информационни и работни срещи,  

за графика, на които можете да получите информация на www.mig-p-r.org.  
Лично в офиса на СНЦ миг „перущица – родопи“: 

по електронна поща, след предварителна заявка на адрес: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg
Настоящото издание е реализирано, в рамките на проект по Договор на  

СДрУЖЕНиЕ мЕСТНА иНиЦиАТиВНА грУпА  
„пЕрУЩиЦА – рОДОпи“

www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bgwww.eufunds.bg


